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 با کشورهای منتخب   وری در ایران و مقایسه آن بررسی وضعیت شاخص بهره
 اعتبدیبر عیبعتگذاری ػوَهی 1یحیی کوبلی

 ایزاى -کزهبى -ثبٌّز کزهبى داًؾگبُ ؽْیذ -ثخؼ ػلَم عیبعی -1
 

 چکیذه

 جشء گیزی، . عٌجؼ ٍ اًذاسُجَاهغ اعت سًذگی ارتقبی عطح اجتوبػی ٍ در ًْبیت ٍ اقتقبدی ؽبخـ ثغیبر هْوی در تَعؼِ ٍری ثْزُ

 تغییزات کِ اعت ػولی سهبًی ٍری ثْزُ گیزی اًذاسُ ٍ اعت. تحلیل ٍری ثْزُ هذیزیت ػلوی فزآیٌذ آغبس ًقطِ ثزخی تؼجیز ثِ ٍ الیٌفك

 اس کِ ؽًَذ هی تؼزیف کالى اقتقبد هفبّین اس الْبم ثب ٍری ثْزُ ّبی دّین. ؽبخـ ًؾبى ٍری ثْزُ ّبی ؽبخـ ثب سهبى طی را ٍری ثْزُ

 ثب کِ اعت ای گًَِ ثِ ّبؽبخـ ایي ثزد. ٍیضگی ًبم را کل ٍری ثْزُ عزهبیِ، ٍری ثْزُ ًیزٍی کبر، ٍری ثْزُ ؽبخـ تَاى هی جولِ

داد. ّذف ایي هقبلِ  اًجبم را اقتقبدی قغوت ٍ فؼبلیت، ثخؼ گزٍُ اقتقبدی، طجقِ، ٍاحذ در تطجیقی ثزرعی تَاى هی آًْب هحبعجِ

ٍری آعیبیی ٍ کؾَرّبی آهزیكب ٍ چیي  کؾَر ػضَ عبسهبى ثْزُ 14 ٍری کل در ایزاى  ٍ هقبیغِ آى ثب ت ؽبخـ ثْزُثزرعی ٍضؼی

ّبی تَعؼِ ٍ ثزای هقبیغِ ایزاى ثب کؾَرّبی  ّبی ػولكزد ثزًبهِ اس گشارػ ٍری در ایزاى اعت. ثزای تحلیل ٍضؼیت هذیزیت ثْزُ

ُ ؽذُ اعت. ًتبیج پضٍّؼ ثیبًگز ایي اعت کِ ػولكزد ؽبخـ ثْزُ ٍری در ثزًبهِ ّبی الوللی اعتفبد ّبی هؼتجز ثیيهٌتخت گشارػ

تَعؼِ پٌج عبلِ ایزاى هطلَة ًیغت ػالٍُ ثز ایي رتجِ ایزاى در هقبیغِ ثب کؾَرّبی هٌتخت رتجِ هٌبعجی ًیغت. در ًْبیت ثزای ثْجَد 

 ٍضؼیت ؽبخـ ثْزُ ٍری ایزاى پیغٌْبداتی ارائِ ؽذُ اعت. 

 ٍری، کبرایی، اثزثخؾی، ؽبخـ، ایزاى. ثْزُ ای کلیذی:هواژه

 

 

 

 

 

 

 

 یحیی کوبلیی هغئَل : ًبم ًَیغٌذُ

داًؾئگبُ   -هیئذاى پئضٍّؼ   -کزهئبى  ی هغئئَل : ًؾبًی ًَیغٌذُ

 ؽْیذ ثبٌّز ثخؼ ػلَم عیبعی
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 مقدمه .1

 اهكبى کِ اعت اطالػبتی فزاّن آٍرًذُ ٍری،ثْزُ گیزیاًذاسُ

 ًقطِ اس را ّذف عَی ثِ حزکت چگًَگی پیزاهَى ارسیبثی

 جذای ٍریثْزُ گیزی. اًذاسُکٌذهی ایجبد هَجَد ٍضغ ٍ ػشیوت

 کٌٌذُ تقَیت کبرکزدّبی آى، ّوچٌیي اعتزاتضیك هٌبفغ اس

 ایٌكِ اس اطالع کغتعبسی )ثِ ؽزح سیز دارد: آگبّی دیگزی

 ثِ دعتیبثی اس ایهزحلِ چِ در ٍ ثَدُ ٍضؼیتی چِ در عبسهبى

فزفت )ؽٌبعبیی هؾكالت اعت(، ارسیبثی قزارگزفتِ خَد اّذاف

)دادُ ثبسخَرد ارائِ ثزای هكبًیشهی تْذیذات(، ایجبد ثب هقبثلِ ٍ ّب

 لذت کبر اس کبرکٌبى تب ؽَدهی ثبػث گیزیاًذاسُ اس حبفل ّبی

 ثبسدّی دٍراى ثز غلجِ ثزای ٍ ثیبهَسًذ درط ّباس هَفقیت ثزًذ،

تقوین اًَاع ثزای اطالػبت ؽًَذ( ٍ ایجبد اًگیشُ دارای لَةًبهط

 خَد ّبیثزًبهِ تذٍیي ثزای )هذیزیت هذیزیتی ّبیگیزی

-ثْزُ یّبؽبخـ یزیگاًذاسُاطالػبت اعت(. در هجوَع  ًیبسهٌذ

 یّبیشیرجْت ثزًبهِ یتَاًذ ثِ ػٌَاى اثشار هٌبعج هی یٍر

زار گیزد. ثب تَجِ ثِ تَعؼِ ّز جبهؼِ هَرد اعتفبدُ ق ثلٌذهذت

ٍری، پضٍّؼ حبضز ثِ گیزی ثْزُاّویت ٍ کبرکزدّبی اًذاسُ

ٍری در ایزاى ٍ کؾَرّب  ای ٍضؼیت ؽبخـ ثْزُ ثزرعی هقبیغِ

هٌتخت پزداختِ ٍ تغییز ایي ؽبخـ را ثزرعی کزدُ اعت. جْت 

ٍری ٍ ؽبخـ  دعتیبثی ثِ ّذف پضٍّؼ اثتذا هفَْم ثْزُ

ٍری در  گزفتِ، عپظ ٍضؼیت ثْزُ ٍری هَرد ثزرعی قزار ثْزُ

ایزاى تجییي ؽذُ ٍ ثِ فَرت آهبری ثب کؾَرّبی هٌتخت هقبیغِ 

 ؽذُ اعت.

 های پژوهشیافته .2

قئزار گزفتئِ   تبکیذ  هَرد ٍری ثْزُتَعؼِ، ؽبخـ ثزًبهِ عَم در 

 ٍریًظبرتی ثزًبهِ عَم در خقَؿ هیشاى ثْئزُ  گشارػ اعت. در

ٍری ًیئزٍی کئبر،    ثبیئذ ثْئزُ  در ثزًبهِ عئَم تَعئؼِ   »آهذُ اعت 

ٍری کل ػَاهل ثِ طَر هتَعط عئبالًِ ثئِ تزتیئت     عزهبیِ ٍ ثْزُ

ذ ٍ عئطح ارتقئبی   ٌئ ک افشایؼ پیئذا   7/0درفذ ٍ  3/0درفذ  3/1

در  1/12ٍری کل ػَاهل در تأهیي رؽذ اقتقبدی ثئِ حئذٍد    ثْزُ

دّئذ کئِ    ًؾئبى هئی   ی ثزًبهِ عَمزعذ. ػولكزدّبی اقتقبدثفذ 

درفذ افشایؼ پیذا کزدُ اعئت کئِ    2ی کبر عبالًِ ٍری ًیزٍ ثْزُ

اهئز ًبؽئی اس    ایئي درفذ ثزًبهِ ثیؾتز اعت.  7/0ًغجت ثِ ّذف 

ّبی عئزهبیِ ثئز ٍ افئشایؼ عئزهبیِ      گزایؼ ثیؾتز ثِ عوت رٍػ

اًغبًی ثِ ؽكل ارتقبی عطح ثْذاؽت، عالهتی ٍ آهَسػ ًیئزٍی  

  ِ حئذٍد   کبر رخ دادُ اعت، ثِ ػجبرت دیگز در ثزًبهِ عئَم تَعئؼ

ٍری ًیزٍی کئبر ثئِ ٍاعئطِ رؽئذ ثیؾئتز       درفذ رؽذ ثْزُ 8/58

فٌئی،    درفذ ثئبقی هبًئذُ در اثئز پیؾئزفت     2/41عزاًِ ٍ   عزهبیِ

ثْجَد هذیزیت ٍ افشایؼ عزهبیِ اًغبًی ٍ اهثئبل ایٌْئب ثئِ دعئت     

 (.1383ریشی،  عبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ) اعتآهذُ 

داؽتِ ٍ ثِ  یًذ ثبثجبتعَم رٍ  ٍری عزهبیِ در ثزًبهِ ؽبخـ ثْزُ

درفذ  5/27درفذ افشایؼ داؽتِ ٍ  1/0طَر هتَعط عبالًِ 

افالحبت ثزًبهِ در خقَؿ ایي ؽبخـ تحقق پیذا کزدُ اعت 

اّذاف ثزًبهِ در ایي سهیٌِ گزایؼ  کبهل ػلت افلی ػذم تحقق

ّبی تَلیذ عزهبیِ ثز  سیبد کبرفزهبیبى ثِ اعتفبدُ ثیؾتز اس رٍػ

ای کِ رؽذ عزهبیِ عزاًِ ًغجت ثِ ثزًبهِ  ثَدُ اعت ثِ گًَِ

ٍری کل ػَاهل کِ  ؽبخـ ثْزُ. درفذ ثیؾتز ثَدُ اعت 1حذٍد 

دّذ  ػولكزد کلی اقتقبد را در اعتفبدُ ثْیٌِ اس ػَاهل ًؾبى هی

درفذ افشایؼ  /.8در ثزًبهِ عَم عبالًِ ثِ طَر هتَعط حذٍد 

ؿ ایي پیذا کزدُ کِ حبکی اس تحقق کبهل اّذاف ثزًبهِ در خقَ

درفذ رؽذ  9/14ؽبخـ اعت. ثز اعبط ثزًبهِ عَم حذٍد 

ثبقی هبًذُ اس  1/85ٍری کل ٍ  اقتقبدی اس طزیق ارتقبی ثْزُ

طزیق اعتفبدُ ثیؾتز اس هٌبثغ کبر حبفل ؽذُ اعت کِ در 

هقبیغِ ثب کؾَرّبی هَفق جْبًی ٍضؼیت چٌذاى خَثی را ًؾبى 

بلـ داخلی ٍری کل ػَاهل در رؽذ ًبخ عْن ثْزُ. دّذ ًوی

 1/33درفذ ثَدُ اعت ٍ ایي رقن در ثزًبهِ چْبرم ثبیذ ثِ  9/14

ثزاثز  2ٍری کل ػَاهل در ثزًبهِ چْبرم  ٍ تقزیجبً عْن ثْزُ ثزعذ

 (.1383ریشی،  )عبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِؽَد 

، در 1384-1374ٍری کل طی دٍرُ  در ّویي حبل رؽذ ثْزُ

درفذ ثِ دعت آهذُ اعت. طی ثزًبهِ دٍم  177/0هجوَع 

درفذ، طی ثزًبهِ عَم تَعؼِ  -459/0تَعؼِ ًزخ هذکَر 

 1384ٍری کل در عبل  درفذ ٍ هتَعط ًزخ رؽذ ثْزُ 088/1

 درفذ ثَدُ اعت. -004/0ًیش 

دّذ  هل تَلیذ ًؾبى هیٍری کل ػَا ؽبخـ ثْزُ ثزرعی ٍضؼیت

 1359ّبی  کِ ایي ؽبخـ تغییزی ًكزدُ اعت ٍ تٌْب طی عبل

ایي ؽبخـ در  )اًتْبی ثزًبهِ دٍم تَعؼِ( رؽذ عبالًِ 1378تب 

درفذ یؼٌی سیز یك درفذ ثَدُ اعت. ایي در حبلی /. 68 ایزاى

 8/2کزُ جٌَثی ٍری ثْزُّب رؽذ عبالًِ  اعت کِ طی ّوبى عبل

درفذ ثَدُ اعت. ثز اعبط ایي آهبر ٍقتی  2/1درفذ ٍ عٌگبپَر 

تغییز  ثبر یكّبی هذیزیتی ّز دٍ عبل  ؽَد ؽیَُ ػٌَاى هی
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کٌذ یؼٌی ایي کؾَرّب در ثز آیٌذ اقتقبدی خَد عِ ثزاثز  هی

  .اًذ ًغجت ثِ هب تحَل داؽتِ

ٍری آعئیبیی، هتَعئط    در هقبیغِ ثب کؾَرّبی ػضَ عبسهبى ثْزُ

- 2006کبر ایزاى طی دٍرُ سهئبًی  ٍری ًیزٍی  رؽذ ؽبخـ ثْزُ

 14ثبؽذ کِ جبیگئبُ ایئزاى در هیئبى     درفذ هی 03/2ثزاثز  2000

ٍری آعیبیی در رتجِ ًْن اعئت. ایئي در    کؾَر ػضَ عبسهبى ثْزُ

در  1986-2006حبلی اعت کِ رتجِ ایئزاى در طئی دٍرُ سهئبًی    

ایي اهز  (.APO, 2009: 68)ؽبخـ هشثَر رتجِ دٍاسدّن اعت

 ْ ٍری در کؾئئَر ٍ حزکئت ثئئِ عئئْن   جئئَد ٍضئؼیت ثْئئزُ ثیئبًگز ث

 ٍری در اقتقبد کؾَر اعت. ثْزُ

ٍری کل در هقبیغِ ثب کؾَرّبی هٌتخت  ٍضؼیت ؽبخـ ثْزُ

ٍضؼیت ًبهٌبعجی اعت ٍ ایزاى در  2012تب  2010ّبی  در عبل

تزیي رتجِ قزار گزفتِ اعت. در ایي دٍرُ اًذًٍشی، فیلیپیي  پبییي

اًذ. در دٍرُ  ٍل تب عَم را کغت کزدٍُ چیي ثِ تزتیت رتجِ ا

ایزاى در هقبیغِ ثب کؾَرّبی هٌتخت  2012تب  1970ثلٌذهذت 

/. درفذی در رتجِ دٍاسدّن قزار گزفتِ ٍ فزفبً 2ثب رؽذ هتَعط 

اس کؾَر کَچك فیجی رتجِ ثْتزی دارد. در ایي هذت کؾَرّبی 

ر چیي، تبیلٌذ ٍ کزُ جٌَثی ثِ تزتیت در رتجِ اٍل تب عَم قزا

 (APO, 2014: 74-76) اًذ گزفتِ

آى دعتِ اس کؾَرّبیی کِ در عئزاًِ تَلیئذ ًبخئبلـ داخلئی در     

 حبل رعیذى ثِ ایبالت هتحئذُ ّغئتٌذ. ثئِ عئزػت در حئبل پئز      

ٍری ًیزٍی کبر ثَدُ ٍ در ّز دٍ ثبالتزیي ًزخئی   کزدى فبفلِ ثْزُ

اس ثزداری اس ًیزٍی کبر را در طَل عِ دِّ گذؽتِ دارا ثَدًذ.  ثْزُ

ٍری ًیزٍی کبر )کِ ثِ ػٌَاى تَلیذ ًبخبلـ داخلی ّز  لحبظ ثْزُ

تَاًغئت   2006ؽئَد(، عئٌگبپَر در عئبل     گیزی هئی  کبرگز اًذاسُ

 12کٌگ ثب اخئتالف   فبفلِ خَد را ثب ایبالت هتحذُ کن کٌذ. ٌّگ

درفذی در رتجِ دٍم قئزار گزفئت در حئبلی کئِ صاپئي ٍ تئبیَاى       

اثز ایبالت هتحئذُ داؽئتٌذ. ثئب    درفذ در ثز 30اختالفی در حذٍد 

 20ٍری در اغلئت کؾئَرّبی آعئیب کوتئز اس      ایي حبل عطح ثْزُ

 درفذ ایي عطح در ایبالت هتحذُ اعت. 

ٍری کل ًؾبى  ثزآٍردّبی حبفل اس چْبر کؾَر در سهیٌِ ثْزُ

تب  1970دّذ کِ  صاپي ٍ کزُ در طَل یك عبل ٍ در فبفلِ  هی

درفذ  5/0طَر هیبًگیي  ثِ ٍری کل یكغبى ٍ اس رؽذ ثْزُ 2006

 6/1درفذ ثزخَردار ّغتٌذ. در تبیَاى ایي هیشاى رؽذ ثِ  7/0تب 

ٍری کل اس دیگز  رعذ. کؾَر چیي در سهیٌِ ثْزُ درفذ هی

درفذ  1/3کؾَرّب هجشا ثَدُ ٍ اس هیبًگیي عبالًِ رؽذی ثزاثز ثب 

در ّویي فبفلِ ثزخَردار ثَدُ اعت. ثزآٍرد حبفل اس چیي را 

 :APO, 2009) ى ثب دیگز هطبلؼبت هؾبثِ تطجیق دادتَا هی

68) 

ّبیی ٍجَد داؽت کِ رؽئذ   ّبی اخیز ثِ طَر خبؿ سهبى در عبل 

کئزد. اس   تزی را در رؽذ اقتقبد ثئبسی هئی   ٍری کل ًقؼ هْن ثْزُ

ّئبی   ٍری کئل در صاپئي ٍ کئزُ در ثئیي عئبل      عزگیزی رؽذ ثْزُ

ایي ػبهئل را در   هبلی آعیب، عْن  ٍ پظ اس ثحزاى 2006تب  2000

 80رؽذ اقتقبدی ثِ هیشاى قبثل تئَجْی افئشایؼ داد. )در صاپئي    

درفذ(. در چیي ٍ تبیَاى دٍراى طالیی رؽئذ   41درفذ ٍ در کزُ 

ٍ  1985ّبی ثیي  ٍری کل ٍ عْن آى در رؽذ اقتقبدی عبل ثْزُ

ّبی ثشرگ اقتقبد در آعیب ثْجَد  ثَد. در هجوَع در قذرت 1995
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.اطالع اس دهبی اثشار  پیص ثیٌی کیفیت قطؼِ کبر در حیي فزآیٌذ تزاضکبری یکی اس سهیٌِ ّبی اصلی در صٌبیغ فلشکبری است چکیذه:

یکی اس رٍش ّب ٍ ػوز اثشار حبئش اّویت هی ثبضذ. در تزاضکبری اس جٌجِ کیفیت قطؼبت، ثْیٌِ سبسی ػولیبت ثزش ٍ کیفیت سطح 

 هی ثبضذ. جْت پیطجیٌی سثزی سطح ٍ دهبی اثشار ثزش جْت کٌتزل پبراهتزّبی تزاضکبری استفبدُ اس ضجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی

طزٍی ٍ ػوق ثزش کِ ثیطتزیي تبثیز را رٍی کیفیت سطح ٍ دهبی اثشار ثزش در ایي تحقیق اثتذا سِ پبراهتز هْن سزػت ثزش، ًزخ پی

ثز رٍی قطؼبت اس  حبلت ایجبد ضذ. ػولیبت تزاضکبری 27هقذار تؼییي ٍ ثب تز کیت آًْب  3دارًذ اًتخبة ضذ. ثزای ّز کذام اس پبراهتز ّب 

ضذ ٍ دادُ ثزداری اس دهبی اثشار ثزش ٍ سثزی سطح قطؼِ هزحلِ اًجبم  27در  تَسط اثشار کبرثیذی ثب پَضص تیتبًیَهی  CK-45جٌس

صَرت گزفت. سپس اس ایي دادُ ّب ثزای آهَسش ضجکِ ػصجی هصٌَػی استفبدُ ضذ. ثزای اطویٌبى اس صحت ػولکزد ٍ ارسیبثی ضجکِ 

جی هصٌَػی آهَسش دیذُ ثب تَجِ ثِ اختالف کوی کِ ثیي دادُ ّبی ػولی ٍ ضجکِ ػص هزحلِ تست استفبدُ ضذ. 8ػصجی اس دادُ ّبی 

ٍجَد داضت ایي ًتیجِ حبصل ضذ کِ ضجکِ ػصجی هی تَاًذ ثِ ػٌَاى رٍضی هٌبست ٍ کبر آهذ ثزای پیص ثیٌی سثزی سطح قطؼِ ثز 

اسبس دهبی ًَک اثشار در تزاضکبری ثب ّشیٌِ، سهبى ٍ خطبی هحبسجبتی کوتز هَرد استفبدُ قزار گیزد. ّوچٌیي ثزای کٌتزل فزآیٌذ ٍ 

 تز ّبی هَثز در حیي پزٍسِ تزاضکبری ثزای افشایص ثْزُ ٍری هی تَاى اس ضجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی استفبدُ کزد.پبراه

 

 ػصجی ،ضجکِسطح  ضجکِ ػصجی در تزاضکبری ،سثزیکیفیت سطح، دهبی اثشار ، پیص ثیٌی،تزاش  دستگبُ :کلیذی های واشه

 .اتَهبسیَى هصٌَػی،

 

 ْیبریهْزداد ال : هسئَل ی ًَیسٌذُ ًبم

 ضیزاس ،فزٌّگ ضْز : هسئَل ی ًَیسٌذُ ًطبًی
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 .مقذمه1

هبضیي اثشاری است کِ ثزای تزاضیذى ٍ ضکل هبضیي تزاش 

دّی ثِ قطؼبت ثب جٌس ّبی هختلف ٍ هؼوَال دٍار ثکبر هی 

ذلیل تَلیذ اقتصبدی ثب دقت ٍ کیفیت هٌبست ٍ سزػت ثرٍد. 

تزاش یک ثبالتز ًسجت ثِ سبیز رٍش ّب استفبدُ اس هبضیي 

هیشاى کیفیت رٍش هؼوَل ٍ پز استفبدُ در صٌؼت هی ثبضذ.

قطؼِ کبر ّوَارُ یکی اس هؼیبرّبی هْن در سٌجص  سطح

کیفیت هبضیٌکبری ٍکیفیت سطح پبیبًی قطؼِ کبر ثَدُ است؛ 

اهکبى پیص ثیٌی سثزی سطح، تبثیز هْوی در کبّص ّشیٌِ ّب 

رٍ ّوَارُ یکی اس ٍ ًیل ثِ اتَهبسیَى در تَلیذ داضتِ ٍ اس ایي 

هَضَػبت هْن در سهیٌِ تحقیق ٍ تَسؼِ در صٌؼت ثَدُ است. 

در ٌّگبم هبضیٌکبری هقبٍهتی کِ قطؼِ کبر در ثزاثز تغییز 

ضکل اس خَد ًطبى هی دّذ،ثصَرت ًیزٍّبی هختلف ثز رٍی 

اثشار اثز هی کٌذ. ػکس الؼول ایي ًیزٍّب ثِ قطؼِ کبر ٍارد 

هی تَاى در غبلت افشایص درجِ ضذُ کِ ثخطی اس ایي اثز را 

تزاش اس جولِ  یزّبیهتغحزارت در اثشار ثزش هطبّذُ کزد.

اثز رادر  يیطتزیٍػوق ثزش ث یطزٍیسزػت ثزش، ًزخ پ

رٍش اس  یکی دارًذ. اثشار ًَک یٍ دهب یبًیقطؼبت پب تیفیک

 یػصج یضجکِ ّب کیفیت سطح ٍ دهب یٌیث صیپ یثزا بّ

را در سهبى ٍ  یٌیث صیپ تَاًذ یکِ هاست  (ANN) یهصٌَػ

 اًجبم دّذ.  کوتز یهحبسجبت یخطب

 .مذل و روش کار2

 تزاش يیهبضاس ، قیتحق يیدر ا یتزاضکبر بتیاًجبم ػول یثزا

TN50D استفبدُ  شیتجز یسبس يیسبخت ضزکت هبض

ضکل تَپُز  یاس قطؼبت استَاًِ ا قیتحق يیدر اضذ.ّوچٌیي 

 صیاًجبم آسهب یزاث وتزیسبًت 25ٍ طَل  وتزیلیه 66ثِ قطز 

 یاستفبدُ ضذُ است. قطؼبت اس جٌس فَالد کزثٌ یػول یّب

CK-45  قیتحق يیثبضٌذ.تؼذاد قطؼبت هَرد استفبدُ در ا یه 

ّز کذام اس قطؼبت اس دٍ طزف ثِ  یقطؼِ کِ رٍ 16تؼذاد 

ثِ تٌبست اًجبم ضذُ است. یثزادُ ثزدار وتزیسبًت 16 شاىیه

 یهتٌَػ یاس اثشار ّب یضکبرتزا ٌذیآجٌس قؼطِ کبر ٍ ًَع فز

هتٌبست ثب جٌس قطؼِ  شیً قیتحق يیضَد. در ا یاستفبدُ ه

 یّب ِی( ٍ  طجق استبًذردّب ٍ تَصی)رٍتزاض ٌذیکبر،ًَع فزا

ثب پَضص  یذیکبرث یٌِسزتیضزکت سبسًذُ ، اس اثشار ثزش ا

سبخت  DCMT 11T308EN-SMثب کذ استبًذارد  یَهیتبًیت

اًذاسُ  ثزایبدُ ضذُ است. استف PLANZEE TIZITضزکت 

ثزادُ  بتیػول يی( در حٌسزتیًَک اثشار ثزش )ا یدهب یزیگ

هبدٍى قزهش  یتوبس زیاس تزهَهتز غ در دستگبُ تزاش یثزدار

 ٌفزاردیا ییٌبیثب ث CEMهؼتجز  یسبخت کوپبً  ST-8859هذل 

ثِ توبس ثب ّذف ( استفبدُ ضذُ است.  بسیثذٍى ً یزی)اًذاسُ گ

هَرد ًظز است استفبدُ اس  ٌسزتیًَک ا یدهب ٌکِیثب تَجِ ثِ ا

 ٌسزتیثِ ًَک ا کیًشد یراحت تز ٍ دهب یتوبس زیتزهَهتز غ

 یه یزیثْتز اًذاسُ گ یرا ًسجت ثِ تزهَهتز توبس

 يیسطح قطؼبت هبض تیفیک اندازه گیریکٌذ.

 TR 100  roughnessسٌج  یضذُ تَسط دستگبُ سثز یکبر

Tester   Surface یتزاضکبر بتیقجل اس ضزٍع ػول.اًجبم گزفت 

اثشار  يیهبض تیهتٌبست ثب جٌس قطؼِ کبر، ًَع اثشار ٍ قبثل

ضذُ  یهَرد استفبدُ ٍ ثز اسبس استبًذاردّب  ٍ هقبالت ثزرس

ٍ ػوق  یطزٍیًزخ پ ،یگذار سزػت ثزض زیتبث یپبراهتز ّب

 هقذار ثب تَجِ ثِ : 3ّز کذام اس پبراهتز ّب  یثزش ٍ ثزا
 

 یدستگبُ تزاضکبر یرهحذٍدُ کب -1

 اًجبم ضذُ یقجل قبتیثِ تحق زیهقبد یکیًشد -2

 . ضذ اًتخبة

 یرهایمتغ یحاالت مختلف در نظر گرفته ضذه برا :1جذول

 قیدر تحق ینکاریماض

 (mm)قطز قطؼِ کبر  59 59 59

 (rpm)  دٍر اسپیٌذل 566 716 1666

سزػت ثزضی  92.63 131.6 185.26
(m/min) 

 (mm)ق ثزشػو 6.2 6.4 6.6

6.2 6.14 6.68 
ًزخ 

 (mm/rev)پیطزٍی

 

حبلت هختلف اًجبم ٍ در ّز  27در  یتزاضکبر بتیػولسپس 

 یتوبس زیتَسط تزهَهتز غ  ٌسزتیًَک ا یدهب ٌِیطیحبلت ث

 8هزحلِ   27ضذ. ػالٍُ ثز  یزیسطح قطؼِ اًذاسُ گ یٍ سثز

 یحبلت ّب يیآى اس ث یهزحلِ ثِ ػٌَاى تست کِ پبراهتز ّب
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 8 يیضذ. ا یاًجبم ٍ دادُ ثزدار شیاًتخبة ضذُ ثَد ً یجلق

 یضجکِ ػصج حیٍ ػولکزد صح یزیبدگیصحت اس  یتست ثزا

 ضذ. یطزاح ذُیآهَسش د

در  ذیکِ ثب ییّب زییاس هتغ زیاست کِ ثِ غ يیًکتِ هْن در ا

توبم  یثزا ستیثب یه طیضزا زیکٌٌذ، سب زییّز هزحلِ تغ

 یطب در ّز هزحلِ دادُ ثزدارثبضٌذ تب درصذ خ کسبىیهزاحل 

 صیاًجبم ّز هزحلِ اس آسهب یهٌظَر ثزا يیثِ حذاقل ثزسذ. ثذ

استفبدُ ضذ.  کسبىیٍ  ذیجذ یٌسزتیّب، اس قطؼِ کبر  ٍ اثشار ا

دستگبُ ثبثت  زیاثشار گ یثز رٍ یتوبس زیتزهَهتز غ يیّوچٌ

اس ًَک قلن در طَل ثزادُ  یضذ تب در ّز هزحلِ فبصلِ ثبثت

 یسبختبرّب یپس اس ثزرس قیتحق يیدر ا.داضتِ ثبضذ یثزدار

آى  ِیکِ دٍ ال ِیسِ ال  ی،دارا feed forwardهختلف اس ضجکِ 

ٍ تبثغ اًتقبل  tansigثب تبثغ اًتقبل  یهخف ِیاست. دٍال یهخف

سبختبر هٌبست  کی يیاستفبدُ ضذ.ا یخزٍج ِیدر ال یخط

 یه یػصج یضجکِ ّب قیتَاثغ اس طز يیجْت تخو

 فزض  صیپ غیٍ سز جیرا یآهَسض تنیالگَراس  يیّوچٌثبضذ.

 Levenberg-Marquaedt  آهَسش ضجکِ استفبدُ ضذ. یثزا 

 
 و ثبت دما یرو تراض اتیاز عمل یی: نما1ضکل

 
 ضبکه یو خروج یورود :2ضکل 

 

 نتایج ارزیابی ضبکه :2جذول

ضوبرُ 

 آسهبیص

دادُ ّبی 

 ػولی

ًتبیج 

جکِ ض

 ػصجی

اختالف 

ػولی ٍ 

 تئَری

1 2.4166 6.1941 2.2159 

2 3.4966 2.5774 6.9126 

3 2.6166 2.3965 6.2195 

4 2.3566 1.6162 6.7398 

5 1.4166 1.5521 6.1421 

6 2.4966 1.6162 6.8798 

7 3.2266 2.6999 1.1261 

8 2.1166 2.6931 6.5831 

 

 تست( 8)ضبکه یو خروج یعمل یزبر ریمقاد سهیمقا : 1نمودار

 

 

 . نتیجه گیری3

 صیپ یثزا یتَاًذ ثِ آسبً یه ی* استفبدُ اس رٍش ضجکِ ػصج

 یًَک اثشار در تزاضکبر یسطح قطؼِ ثز اسبس دهب یسثز یٌیث

کوتز هَرد استفبدُ قزار  یهحبسجبت یسهبى ٍ خطب ٌِ،یثب ّش

 گیزد.

پیص ثب تَجِ ثِ اختالف ًبچیشی کِ ثیي دادُ ّبی ػولی ٍ  *

 ًتیجِ گزفت کِ تَاى یه  ثیٌی ضذُ ضجکِ ػصجی ٍجَد دارد

ثِ  یهٌبست ٍ کبرآهذ يیگشیتَاًذ جب یاثشار ثزش ه یدهب

 سطح ثبضذ. یسثز یٌیث صیپ یاضجکِ ثز یػٌَاى ٍرٍد

 صیسزػت ثزش ٍ ػوق ثزش هَجت افشا شاىیه صی* افشا

افشایص سزػت پیطزٍی ثبػث کبّص دهبی  ًٍَک اثشار  یدهب

سطح  تیفیک صیهْن در افشا یپبراهتزّب شار هی ضَدًَک اث

 .ثبضٌذ یه یطزٍیسزػت ثزش ٍ کبّص ًزخ پ صیافشا شیً

 .مراجع4

( دهبی 1396رضبیی،یبسز،تَْر،ػلیزضب،افسزی،احوذ تبثستبى ).]1[

هقطغ هبضیٌکبری ضذُ قطؼِ در حیي فزآیٌذ فزسکبری ثب استفبدُ اس 

 الهی ضیزاسضجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی،داًطگبُ آساد اس
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به منظور (SAWگروهي و روش مجموع ساده وزیه ) AHP رویکرد تركيب
مشتریان بخص مسافري راه آهه جمهوري اسالمي ایران  رضایتسنجص سطح 

 بر اساس یك مذل مفهومي تلفيقي

 هزین حبهذی
2هْسب هٌتظزاى، استبدیبر :  1

 داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی غٌبیغ :  

 ایزاى –اغفْبى  -طگبُ پیبم ًَرداً -داًطکذُ هٌْذسی غٌبیغ-1
Maryam.hamedi@gmail.com 

 ایزاى –تْزاى  -داًطگبُ پیبم ًَر -داًطکذُ هٌْذسی غٌبیغ-2
Mhs_montazeran@yahoo.com 

 

 "ثؼذ اس سفز"ٍ  "لجل اس سفز"آّي ج.ا.ا اس سغح کیفی خذهبت  رضبیت هطتزیبى ثخص هسبفزی راُ جصایي هغبلؼِ ثِ سٌ چکیذُ:

سیزهؼیبر  15ٍ  اسبسی هؼیبر 5  ّبی سٌجص رضبیت هطتزیبى، ثزداری اس اًَاع هذلْب ٍ ضبخعدر ایي همبلِ، ثب الگَ. است پزداختِ

ًظز گزفتي اًَاع خذهبت لجل ٍ ثؼذ اس سفز در غٌؼت در ثب  1(CS) رضبیت هطتزی ثِ هٌظَر عزاحی یك هذل هفَْهی ،پذیز اًذاسُ

اٍلَیت  ،2( AHPفزآیٌذ تحلیل سلسلِ هزاتجی گزٍّی ) سپس ثب کوك رٍش ثزدار ٍیژُ ٍ رٍیکزد است.  ضذُ ضٌبسبیی ریلی هسبفزی،

، اّویت 3(SAWجوَع سبدُ ٍسیي )ٍ ثب استفبدُ اس رٍش ه هذل هفَْهیِ پیطٌْبدی تؼییي ضذُ هؼیبرّبی ّزیك اس هؼیبرّب ٍ سیز

ارتجبط ٍ "هؼیبر  ضذ کِثٌذی هؼیبرّب، هطخع  در فزآیٌذ اٍلَیتاست.  ج ًْبیی ًظز سٌجی ًیش، ادغبم ضذُّزیك اس هؼیبرّب، در ًتبی

یي ّوچٌ .هؼیبر هَجَد در هذل هفَْهی است، هْوتزیي سیز"گَ سیستن پبسخ"هْوتزیي هؼیبر ٍ سیزهؼیبر  "پبسخ گَیی ثِ هطتزی

ٍ لشٍم تَجِ ٍیژُ ثِ  هْن ، در هذل هفَْهی ، ثِ ػٌَاى دٍهیي هؼیبر"اعویٌبى"ًتبیج ثذست آهذُ حبکی اس ًبرضبیتی ثبال در هؼیبر 

  هٌذی است. در ایي هؼیبر ثِ هٌظَر افشایص سغح رضبیت "تبخیز "سیزهؼیبر

 ذهبت هسبفزی ریلی.(، خSAWگزٍّی، هجوَع سبدُ ٍسیي) AHP  (،CSکلوبت کلیذی: رضبیت هطتزیبى)

 ًبم ًَیسٌذُ هسئَل: هْسب هٌتظزاى                             

 Mhs_montazeran@yahoo.comًطبًی ًَیسٌذُ هسئَل:  

 

 

 

                                                 
1 Customer Satisfaction 
2 Analytic Hierarchy Process 
3 Simple Additive Weighting  
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 همذهِ:  .1

ّبی سٌجص  گَ ثزداری اس اًَاع هذلْب ٍ ضبخعدر ایي همبلِ، ثب ال

ثِ هٌظَر عزاحی یك هذل  اسبسی، هطخػِ 5  یبى،رضبیت هطتز

ًظز گزفتي اًَاع خذهبت لجل ٍ ثؼذ اس سفز در در ثب  CSهفَْهی 

تب ثب سٌجص ًگزش هطتزیبى   ضذُ ضٌبسبیی غٌؼت ریلی هسبفزی،

کیفیت  خذهبت   ثخص هسبفزی راُ آّي ج.ا.ا درایي دٍ حَسُ،

سپس  زار دّین.را هَرد ثزرسی للجل اس سفز ٍ ثؼذ اس سفز هسبفزی 

ی لیکزت، ا گشیٌِ 5ثز پبیِ ایي هذل ٍ ثب استفبدُ اس همیبس 

هَجَد ای عزاحی ضذُ ٍ در اختیبر هسبفزاى هسیزّبی  ًبهِ پزسص

است. ثِ هٌظَر دخبلت دادىِ تبثیزِ اٍلَیتِ  هحَر ریلی لزارگزفتِ 5در

در ًتبیج  ،ّزیك اس هؼیبرّب ٍ سیزهؼیبرّبی هَجَد در هذل هفَْهی

ٌجی، ثب استفبدُ اس ًظزات ٍ تجزثیبت تؼذادی اس سزهْوبًذاراى ًظزس

الذام ثِ تْیِ هبتزیس همبیسبت سٍجی ًوَدُ   لغبرّبی هَرد هغبلؼِ،

گزٍّی ثِ  AHPٍ ثب کوك رٍش ثزدار ٍیژُ ٍ رٍیکزدی کِ اس آى در 

ضَد، اٍلَیت  گیزًذگبى استفبدُ هی هٌظَر تلفیك ًظزات تػوین

هطخع  –هَجَد در هذل هفَْهی   -هؼیبرّبّزیك اس هؼیبرّب ٍ سیز

، ثب کوك رٍش هجوَع سبدُ آهذُ دست ذ. سپس اٍساى ثِاً ضذُ

 است. در ًتبیج ًْبیی ًظزسٌجی، لحبػ ضذُ  (،SAWٍسیي)

 اجشاء هذل  .2

هذل هفَْهی تٌظین ضذُ در ایي همبلِ، کِ اس تلفیك تؼذادی اس هذلْب 

آهذُ ٍ تَسظ  گیزی رضبیت هطتزیبى ثذست ّبی اًذاسُ ٍ ضبخع

ٍ ًمل ریلی هسبفزی هَرد  ًظزاى در حَسُ حول ثزخی غبحت

ثبسًگزی ٍ اغالح لزار گزفتِ است، ثِ غَرت خالغِ، ضبهل هؼیبرّب 

 ٍ سیزهؼیبرّبیی ثِ ضزح سیز است:

 (هطخػِ ّبی هلوَسT :)ٍجَد  -آراستگی ٍ هزتت ثَدى کبرکٌبى

ِ کبر ثَدى سالهت ٍ آهبدُ ث -هحیظ سیجب ٍ دلپسٌذ در ایستگبُ 

 پلِ ثزلی،  سیستن تَْیِ. سبًسَر، تجْیشاتی ًظیز آ

 (اعویٌبىRELهغبثمت خذهبت :) ارائِ ضذُ ثب اًتظبرات هطتزیبى 

 پیص آهذُ لجَل هسئَلیت کبرکٌبى در هَرد هطکالت ٍ اضتجبّبت -

 ز اس هجذاء ٍ تبخیز در سیز .تبخی -

 (ًَآٍریI خذهبت سزگزهی :)ُاس  دُاهکبى استفب  -در ایستگب

اعالع رسبًی تبخیزات لغبرّب ٍ یب   -سین در ایستگبّْب ایٌتزًت ثی

 حمَق هسبفزیي اس عزیك پیبم کَتبُ.

 (کبًبلْبی تَسیغ خذهتD :) پزاکٌذگی  -تؼذاد هزاکش فزٍش

 .فزٍش الکتزًٍیکی -هٌبست هزاکش فزٍش 

 ارتجبط ثب هطتزیبى ٍ پبسخ ( گَییRES :)احتزام ثِ هطتزیبى- 

بػبت کبری هٌبست ثزای س -گَی سزیغ  پبسخٍجَد سیستن 

 گَیی. پبسخ

ایي تحمیك ضبهل دٍ ثخص کلی است:  ثخص اٍل ضبهل تْیِ 

هبتزیس همبیسبت سٍجی، ثب استفبدُ اس ًظزات ٍ تجزثیبت تؼذادی اس 

سزهْوبًذاراىِ ثب سبثمِ، در لغبرّبی هَرد هغبلؼِ )ثب تَجِ ثِ 

ٍ تؼییي اٍلَیت ّزیك ارتجبط ًشدیك ثب هسبفزاى در عَل خذهت( 

اس هؼیبرّب ٍ سیزهؼیبرّب  ثب کوك رٍش ثزدار ٍیژُ ٍ رٍیکزدی کِ اس 

گیزًذگبى  گزٍّی ثِ هٌظَر تلفیك ًظزات تػوین AHPآى در 

ضَد ٍ ثخص دٍم هزثَط ثِ سٌجص رضبیت هطتزیبى  استفبدُ هی

 پبیبیی آى، سٌجص اػتجبر ٍ چگًَگی ًبهِ، پزسص ثَدُ ٍ ضبهل تْیِ

اسآًجب کِ رٍش  ثبضذ. ّب هی دادُ گزدآٍری بری ٍ ًحًَُوًَِ آه

SAW  در ٍالغ یك هؼذل گیزی سبدُ ثَدُ ٍ اس حجن هحبسجبتی

کوتزی ثزخَردار است، در ایي هغبلؼِ ثِ هٌظَر دخبلت دادى تبثیزِ 

اس   اٍلَیتِ ّزیك اس هؼیبرّب ٍ سیزهؼیبرّب، در ًتبیج ًْبیی ًظزسٌجی،

است. ثذیي تزتیت کِ اثتذا اهتیبس ثِ دست آهذُ اس  آى استفبدُ ضذُ

هِ در ٍسى سیز هؼیبر هزثَط ثِ آى سَال ضزة ًب ّزسَال در پزسص

ضذُ ٍ همذار حبغل ثزای توبهی سیزهؼیبرّبی یك هؼیبر اغلی ثب 

دٌّذُ  یکذیگز جوغ ضذُ اًذ. ثذیي تزتیت ػذد ثذست آهذُ ًطبى

آى است کِ فزد پبسخ دٌّذُ ثِ چِ هیشاى اس آى هؼیبر اغلی 

در   ،رضبیت داضتِ ٍ درجِ ػضَیتص در هجوَػِ هطتزیبى راضی

چیست. ّویي فزآیٌذ، ثب استفبدُ ثزدار اٍساى   حیغِ هؼیبر هزثَعِ،

هؼیبرّبی اغلی ًیش اًجبم ٍ رضبیت کلی هطتزیبى هحبسجِ ضذُ 

 است.
 

 ًتیجِ گیزی .3

درغذ رضبیت هطتزیبى ثب تَجِ ًتبیج هغبلؼِ حبکی اس آى است کِ 

یي درغذ ثَدُ ٍ ا 83ثِ هؼیبرّبی هَجَد در هذل هفَْهی ، ثبلغ ثز 

اهز ػولکزد هٌبست غٌؼت ریلی هسبفزی را در دٍ حَسُ خذهبت 

 هحبسجبت غَرت گزفتِ،سبس ثز ا لجل ٍ ثؼذ اس سفز ًطبى هیذّذ.

ثبالتزیي  306/0کِ ثب ٍسى  "ارتجبط ثب هطتزیبى ٍ پبسخ گَیی"هؼیبر 
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% را ًطبى هیذّذ. ػلیزغن 67اٍلَیت را داراست، درغذ رضبیتی ثزاثز 

هطتزی کبهال ًبراضی تبهل ثزاًگیش   % 3/8ٍجَد   درغذ رضبیت ثبال،

سیستن "خػَغب   ثَدُ ٍ ثِ ًظز هیزسذ ثْجَد ّز یك اس سیز هؼیبرّب،

ثبیذ در کبًَى تَجْبت لزار گیزد. ّوچٌیي اس  ، "پبسخ گَی سزیغ

ثبالتزیي اّویت را در ایي   ،"سیستن پبسخ گَ"آًجب کِ سیز هؼیبر 

در  ِ گزفت کِ هْوتزیي سیزهؼیبرتیجهیتَاى ً  هؼیبر اغلی دارد،

گبًِ ثَدُ ٍ ثْجَد ػولکزد در آى حَسُ ،  15هیبى سیز هؼیبرّبی 

 هٌجز ثِ تبثیز لبثل تَجْی در سغح رضبیت هطتزیبى، خَاّذ ضذ.  

کِ دٍهیي هؼیبر هْن  3/0ثب ضزیت ٍسًی  "اعویٌبى"اهب هؼیبر 

ػبظ زیي هیشاى رضبیت را ثِ خَد اختت ضٌبختِ ضذُ است، پبییي

اًذ. لذا  دادُ است. چٌبًکِ ًیوی اس هطتزیبى اس ایي هؼیبر ًبراضی ثَدُ

هی تَاى ایٌگًَِ ارسیبثی ًوَد کِ ثِ هٌظَر ارتمبء سغح کیفی 

 "ٍ سیز هؼیبرّبی آى )خػَغب "اعویٌبى"خذهبت هسبفزی، هؼیبر 

( ثبیستی در اٍلَیت ثزًبهِ ریشی 628/0ثب ٍسى  "تبخیز"سیز هؼیبر 

  لزار گیزًذ.

%(، 42ثیطتزیي درغذ ًبرضبیتی )حذٍد   ،"اعویٌبى"ثؼذ اس هؼیبر 

ّبست. ثبتَجِ ثِ ایٌکِ ثْجَد سیز  "هلوَس"هزثَط ثِ هؼیبر 

هؼیبرّبی ایي هؼیبر ًسجت ثِ سبیز سیز هؼیبرّب، هستلشم پزداخت 

ّشیٌِ ثِ هٌظَر  تبهیي ادٍات ٍ تجْیشات ایستگبّی است ٍ 

 109/0دلیل  اٍلَیت پبییي ایي هؼیبر)ّوچٌیي ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ ثِ 

، غزف ّشیٌِ احتوبال ثِ رضذ چطوگیزی در سغح رضبیت  (

ثِ ًظز هیزسذ کِ ثْجَد ایي هؼیبر،   هٌجز ًخَاّذ ضذ، هطتزیبى، 

  تَاًذ در عَالًی هذت ٍ ثب ضیجی هالین اًجبم ضَد. هی 

کِ ػولکزد ثخص هسبفزی در دٍ حَسُ  ّوچٌیي هطبّذُ ضذُ اضت

ثیطتزیي رضبیت را در پی  "ًَآٍری"ٍ  "بلْبی تَسیغ خذهتکبً "

ثِ ػٌَاى  "کبًبلْبی تَسیغ خذهت "داضتِ است. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ 

ضٌبختِ ضذُ است   سَهیي ػبهل هْن در ثیي هؼیبرّبی پٌج گبًِ،

هیتَاى گفت غٌؼت ریلی هسبفزی تَاًستِ، در ایي حَسُ ػولکزد 

 ثسیبر خَثی را ارائِ دّذ.
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شناسايي تجهيسات پر دردسر در راستايي افسايش بهره وري فرآيند 

  نگهداري و تعميرات
 كبسضٌبسي اسضذ هٌْذسي هكبتشًٍيك ،2هحسي ايشاًپَس، كبسضٌبسي اسضذ هٌْذسي غٌبيغ ،1صّشا ًػَحي 

 

 ايشاى -ٍاحذ لٌجبى –آصاد اسالهي داًطگبُ  -غٌبيغداًطكذُ هٌْذسي  -1

– Zahranosohi@yahoo.com 
 ايشاى -ٍاحذ ػالهِ هجلسي – آصاد اسالهيداًطگبُ  -ثشقداًطكذُ هٌْذسي  -2

– Mhsn_Iranpour@yahoo.com 

  :چكيده

ثْجَد دس فشآيٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ًيبصهٌذ ثْجَد دس ضبخع ّبي تؼشيف ضذُ دس ايي فشآيٌذ است لزا ضٌبسبيي تجْيضاتي كِ داساي 

ذاصُ گيشي ايي ضبخع ّب سا داسا هي ثبضٌذ اص اّويت ثباليي ثشخَسداس است چشا كِ ثب ضٌبسبيي ثيطتشيي سْن تشكيجي اص  دخبلت دس اً

ايي تجْيضات است كِ هب لبدس ثِ اػوبل الذام اغالحي ٍ ثْجَد دس ضبخع ّبي هذ ًظش خَاّين ثَد لزا هب دس ايي همبلِ لػذ ثش آى 

صهبًي هطخع اسائِ كٌين تب ثب ضٌبسبيي ايي تجْيضات ثتَاًين فؼبليت   پش دسدسش دس دٍسُ اتًوَدُ اين كِ سٍضي جْت هحبسجِ تجْيض

ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات سا ثِ سوت اغالح تجْيضاتي سَق دّين كِ ثيطتشيي دسدسش سا دس سبصهبى ايجبد ًوَدُ ٍ ًْبيتب ثْجَد ضبخع 

 ّب سا ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ. 

 

 ، دستَس كبس، دسخَاست كبسEAM تجْيض ، تجْيض پش دسدسش ، :کليدي واشه هاي

 

 

 صّشا ًػَحيي هسئَل : ًبم ًَيسٌذُ

 -ًػيش آثبد –هجبسكِ  -اغفْبى ي هسئَل :ًطبًي ًَيسٌذُ

 كَچِ هْش 1فبص 
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 مقدمه .1
تْيههِ گضاسضههبت تحليلههي اص فؼبليههت ّههبي ًگْههذاسي ٍ   

تؼويشات دس سبصهبى دس غَستي كِ ثش پبيِ اطالػهبت بجهت   

گيهشد ههي تَاًهذ دس ثْجهَد     ضذُ دليك ٍ ثِ هَلغ غَست 

فشآيٌذ ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ثسيبس هَبش ٍالغ گشدد . ٍ 

دس غيش ايي غَست هوكي است توشكض اغلي فؼبليت ّهبي  

ًگْذاسي ٍ تؼويشات ثِ تجْيضات يب هبضهيي آالتهي سهَق    

يبثذ كِ دسدسش چٌذاًي ثشاي هب دس سبصهبى ًسجت ثِ ثميهِ  

هٌبثغ ثَدُ ٍ ثهِ سهختي   ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ لزا ايي اتالف دس 

ثْجههَد دس ضههبخع ّههبي ًگْههذاسي ٍ تؼويههشات سا سههجت 

خَاّذ ضذ لزا اسائِ يك سٍش تشكيجي جْت هحبسجِ سهِ  

ٍ فهشم ههَل    Excelتجْيض پش دسد سش ثب كوك ًشم افهضاس  

ّبي سيبضي هب سا لبدس ثِ ضٌبسبيي حلمِ اغلي دسدسهش يهب   

ههبى  اتالف دس سبصهبى هيٌوبيذ ٍ آًگهبُ غهشف ّضيٌهِ ٍ ص   

جْت سفغ ايشادات تجْيضات پشدسدسش دس ثْجهَد ضهبخع   

ّب ًوَد ثباليي داسد الكي تؼشيهف غهحيش ضهبخع ّهبي     

فشآيٌذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ بجت دليهك ٍ ثهِ هَلهغ اطالػهبت     

تؼويشات ٍ دس آخش اًذاصُ گيهشي غهحيش ههب سا دس جْهت     

 ثْجَد سآيٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات حشكت خَاّذ داد.

 

 مدل  .2

ِ دس سبصهبى خَد ثِ دًجبل سٍضي جْت دس غَستي ك

كٌتشل فشآيٌذ ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍ ثْجَد آى هي ثبضيذ 

دس اثتذا سيستوي جْت جوغ آٍسي غحيش ، دليك ٍ ثِ 

هَلغ اطالػبت تؼويشات دس سبصهبى فشآّن ًوبييذ 

.اطالػبت تؼويشات ضبهل دسخَاست كبس ، دستَس كبس، 

تجط ، ًبم ٍاحذ هجشي تبسيخ ّش يك اص آًْب ، ًبم تجْيض هش

كبس ،ًبم ٍاحذ دسخَاست كٌٌذُ كبس ، ضشح خشاثي يب 

دسخَاست كبس ، ضشح دستَس كبس تؼويشاتي ، صهبى غشف 

ضذُ ، ًفش سبػت غشف ضذُ ، لطؼبتي يذكي هػشفي ٍ 

اطالػبت هشثَط ثِ تحليل خشاثي ّش يك اص تجْيشات سا 

 ثتَاى ثِ غَست جذاگبًِ دسدستشس لشاس داد . اهشٍصُ

سيستن ّبي كبهپيتشي ثسيبسي جْت بجت ايي اطالػبت 

هْيب است كِ هيتَاًيذ اص آًْب ثْشُ ثجشيذ اهب دس غَستي كِ 

سبصهبى ضوب لبدس ثِ غشف ّضيٌِ ثيطتشي دس جْت پيبدُ 

سبصي يك سيستن جبهغ ثشًبهِ سيضي هٌبثغ سبصهبى 

(ERP ٍ ثبضذ هسلوب دلت ضوب دس حَصُ ًگْذاسي )

 افضايص خَاّذ يبفت . تؼويشات ًيض ثسيبس

هب سيستن بجت اطالػبت دس هبطٍل ًگْذاسي ٍ تؼويشات 

سا اًتخبة Oracle ثش پبيِ ًشم افضاس  ERPسيستن جبهغ 

ًوَدُ اين ٍ الكي داضتي سيستن جبهؼي جْت گشدآٍسي 

اطالػبت پبيِ سا ثِ ػٌَاى فشضيِ ايي همبلِ هطشح هي 

گًَِ اي كِ  كٌين. لزا اطالػبت تؼويشاتي ثسيبس هٌبست ثِ

تفكيك كليِ تجْيضات ٍ هبضيي آالت ٍ داسايي ّبي 

ضشكت غَست گشفتِ است ٍ ّوگي ثب ركش هطخػبت 

كبهل فٌي ٍ ّوچٌيي  هحل استمشاس ّش يك دس سيستن 

 ِتؼشيف ٍ ثِ سٍصسسبًي ضذُ است ّوچٌيي ثِ ٍاسط

اتػبل هبطٍل ًگْذاسي ٍ تؼويشات دس سيستن يكپبچِ 

ERP ِلي ٍ كليِ لسوت ّب اهكبى اًجبس ٍ هب حَصُ ث

داضتي ّضيٌِ ّبي تؼويشاتي ّش دستَس كبس تؼويشاتي 

هطخع ثش سٍي يك تجْيض ثب تفكيك ٍاحذ دسخَاست 

كٌٌذُ ٍ ّوچٌيي ٍاحذ هجشي كبس فشاّن هيجبضذ ٍ لزا 

اهكبى تحليل سيبلي ًيض ػالٍُ ثش تحليل ّبي ًفش سبػت 

َلفبت كبس اًجبم ضذُ ٍ صهبى كبس اًجبم ضذُ ٍ هيضاى ت

 هْيب هي ثبضذ.

دس اثتذا الصم ثِ ركش است كِ ثب تَجِ ثِ هبّيت فؼبليت 

ضشكت هب دس حَصُ غٌؼت ضَيٌذُ ٍ ّوچٌيي ًَع فشآيٌذ 

)خطَط تَليذ هجضا ٍ ثشاسبس ًَع هحػَل( ضبخع 

ّبيي سا ثِ ػٌَاى سٌجص ػولكشد ٍاحذ فٌي دس ضشكت 

تجييي ًوَدُ اين كِ دس هوكي است دس سبيش ضشكت ّب ثِ 

يف گشدد ٍليكي ًتبيج حبغل اص ايي گًَِ اي هتفبٍت تؼش

ضبخع ّب ثب هطبثك ثب ضبخع ّبي اغلي حَصُ ًت ثَدُ 

پش  اتٍ هغبيشتي ًذاسد اهب دس ساستبي هحبسجِ تجْيض

ثِ بجت دليك  دسدسش دس ّش دٍسُ صهبًي دس اثتذا ًيبص

دس سيستن هيجبضذ ثِ گًَِ اي كِ صيش اطالػبت تؼويشاتي 

كِ دس پبساگشاف لجل توبهي ايي اطالػبت طجك تفكيكي 

تَضيش دادين هي ثبيست ٍاسد  ERPساجغ ثِ سيستن 

 گشدًذ.

 پبساهتشّبي تؼييي تجْيضات پشدسدسش:

 سبػبت تَلف ّش تجْيض )سبػت( -

 ًفش سبػت ًيشٍي كبس اًجبم ضذُ -

 صهبى كبس اًجبم ضذُ )سبػت( -
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 ّضيٌِ لطؼبت هػشفي يذكي )سيبل( -

 

ّبي ركش ضذُ  فشاٍاًي دس پبساهتشاص سٍش صيش جْت تؼييي 

ثب طجمِ ثٌذي ٍ دس لسوت ثبال استفبدُ هي كٌين تب ثتَاًين 

فشهَل  تشكيت پبساهتشّبي ثبال دس  ثبتؼييي ضشايت هٌبست 

تجْيضات سا طجمِ ثٌذي ٍ ثب اختػبظ ضبخع ثِ  1ضوبسُ 

آًْب ثيطتشيي ضبخع ّب سا ثِ ػٌَاى تجْيضات پشدسدسش دس 

 يك دٍسُ صهبًي تؼييي كشد. 

 
Max-Min/1+3.322Logn                         [1] 

  

N  تؼذاد ّش يك اص پبساهتشّبي ركش ضذُ دس ثبال هي ثبضذ

كِ ثب لشاسگشفتي دس ايي فشهَل اهكبى طجمِ ثٌذي آًْب 

ّش طجمِ دس ًظش گشفتِ هي  ضشيجي ثشهْيب هيگشدد ٍ 

 ضَد.

 

ضشح دادين كِ لجل اص ّش كبس الذام ثِ ضٌبسبيي 

 وبييذ كِ ثشاي ضوب اص لحبظ دسجِ اّويتپبساهتشّبيي ثٌ

دس اًتخبة تجْيض پشدسدسش هْن هي ثبضذ كِ دس ثبال ثِ 

حبل كليِ  ثشخي اص ايي پبساهتشّب اضبسُ ضذُ است.

تجْيضات سا اص لحبظ ايٌكِ دس چِ طجمِ ثٌذي اص پبساهتشّب 

لشاس هي گيشًذ ٍ ضشيت ّش كذام چِ خَاّذ ثَد سا ثشسسي 

ضشايت ثذست آهذُ اص ّش پبساهتش سا  ٍ تؼييي كٌيذ آًگبُ

دس ّن ضشة كٌيذ تب ضبخػي  1هطبثك ثب فشهَل ضوبسُ 

كلي ثشاي تجْيض ثذست آيذ دس ًْبيت تجْيضات هختلف سا 

ثش حست ايي ضبخع كلي سديف ًوبييذ ٍ تجْيضات ثب 

همذاس ضبخع ثبالتش سا ثِ ػٌَاى تجْيضات پشدسدسش خَاّذ 

 يبفت.

 يش صيش است:ضبخع كل حبغل ضشة همبد 

شاخص هسينه * شاخص توقف * ضريب 

 زمان -اهميت تجهيس * شاخص نفر
 (1)فشهَل ضوبسُ 

 

اص جذٍل حبغل ضذُ اص كبسثشد فشهَل ثبال جْت تؼييي 

تؼييي لبثليت اطويٌبى ثِ ًوَداس تَصيغ خشاثي ٍ ًْبيتب 

ػٌَاى هؼيبس جْت ضٌبسبيي ثْتش تجْيضات پشدسدسش 

ًوًَِ هَسد هطبلؼِ هب اص تَصيغ  استفبدُ هي گشدد .ًوَداس

خشاثي فَق ًوبيي تجؼيت هي ًوَد لزا جْت هحبسجِ 

 لبثليت اطويٌبى اص فشهَل صيش استفبدُ هي كٌين:

 
[2] 

 

 ثشاي هحبسجِ همذاس الًذا اص فشهَل صيش استفبدُ هيكٌين :

 
[2] 

 

MTBF    هتَسط صهبى ثيي خشاثي ّب است لزا هتَسط

ثذست آٍسدُ كِ همذاس صيش  سا خشاثي nحسبثي تؼذاد 

 حبغل گشديذُ است:
MTBF=Average (n Duration)                [2] 

  

 

همذاس الًذا هحبسجِ هي  MTBFكِ ثب هؼكَس ًوَدى 

    [3] گشدد.

 

 . نتيجه 3

دس سبصهبى ثبػث ّذايت پشدسدسش  اتتجْيضهحبسجِ 

ًتبيج ثَدجِ ّبي تؼويشاتي ثِ هسيش غحيش هي ثبضذ ٍ 

ايي سٍش هحبسجبتي ثبػث هيگشدد اهكبى ضذُ اص حبغل 

ضٌبسبيي تجْيضاتي سا كِ ثيطتشيي صهبى تَلفبت خطَط 

سا ثِ ّوشاُ ّضيٌِ ّبي تؼويشاتي سٌگيي ٍ ًفش سبػت 

هػشفي ثبال سا ضبهل ضذُ اًذ فشاّن هي ًوبيذ كِ ثب ثشًبهِ 

سيضي فؼبليت ّبي پيطگيشاًِ ٍ پيطگَيبًِ ثش سٍي ايي 

يجبد ثْشٍُ ٍسي ثيطتش دس حَصُ ًگْذاسي تجْيضات ثبػث ا

ٍ تؼويشات خَاّين ثَد كِ ًتيجِ ًْبيي كبّص سبػبت 

تَلفبت اضطشاسي، كبّص ّضيٌِ ّبي تؼويشات اضطشاسي 

ٍ كبّص ًفش سبػت ًيشٍي اًسبًي هَسد ًيبص جْت 

تؼويشات خَاّذ ضذ كِ ّوگي دس ساستبي ايجبد ثْشٍسي 

 ثيطتش دس هٌبثغ سبصهبى خَاٌّذ ثَد .
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در تحقیق حبضز اهکبى پیص ثیٌی سثزی سطح قطؼِ کبر ثز اسبس دهبی ایجبد ضذُ در سطح قطؼِ کبر حیي فزایٌذ رٍتزاضی  :چکیذه

تَسط  CK-45در دستگبُ تزاش هَرد ثزرسی قزار گزفتِ است. ثِ ایي هٌظَر آسهبیص ّبی هبضیٌکبری ثز رٍی  قطؼبت اس جٌس فَالد 

ضذ. ضزایط هختلف هبضیي کبری ثب تغییز در هتغییزّبی هْن تزاش ضبهل سزػت ثزش،ًزخ  اثشار کبرثیذی ثب پَضص تیتبًیَهی اًجبم

پیطزٍی ٍ ػوق ثبر ایجبد ضذ ٍ در ّز حبلت دهب ٍ سثزی سطح قطؼِ کبر ثِ تزتیت تَسط تزهَهتز غیز توبسی ٍ سثز سٌج اًذاسُ گیزی 

ػٌَػی ثِ هٌظَر پیص ثیٌی سثزی سطح ثز اسبس دهبی ضذًذ. ًتبیج ثذست آهذُ اس آسهبیص ّبی ػولی جْت آهَسش ضجکِ ػػجی ه

ثب ضزایط هتفبٍت جْت ارسیبثی ػولکزد ضجکِ ػػجی  هزحلِ 8در  سطح قطؼِ کبر هَرد استفبدُ قزار گزفتٌذ. ّوچٌیي آسهبیص ّبیی

ل اس آسهبیص ّبی هػٌَػی اًجبم ضذًذ. ًتبیج سثزی سطح پیص ثیٌی ضذُ ثز اسبس دهبی سطح قطؼِ کبر ٍ هقبیسِ آى ثب سثزی حبغ

ػولی ٍ ّوچٌیي سثزی پیص ثیٌی ضذُ ثز اسبس هتغییزّبی تزاش ًطبى داد کِ دهبی سطح قطؼِ کبر در حیي هبضیٌکبری هی تَاًذ 

 .ثِ ػٌَاى یک ضبخع ٍ هتغییز جْت پیص ثیٌی سثزی سطح هَرد استفبدُ قزار گیزد.

 کِ ػػجی هػٌَػی، اتَهبسیَى،هبضیٌکبری.دستگبُ تزاش، سثزی سطح، دهبی قطؼِ کبر، ضج: کلیذی واژه های

 هحوذ قَاهیی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

 ضیزاس،ضْزک گلستبىی هسئَل : ًطبًی ًَیسٌذُ

 

 .مقذمه1

اثشاری است کِ ثزای تزاضیذى ٍ ضکل دّی  دستگبُ تزاش هبضیي

ثِ قطؼبت ثب جٌس ّبی هختلف ٍ هؼوَال دٍار ثکبر هی رٍد. اکثز 

قطؼبت هبضیي آالت دارای هقبطغ دایزُ ای ثَدُ ٍ قبثل تَلیذ ثب 

هبضیي تزاش هی ثبضٌذ.اس طزفی ثِ دلیل تَلیذ اقتػبدی ثب دقت 

ّب استفبدُ  ٍ کیفیت هٌبست ٍ سزػت ثبالتز ًسجت ثِ سبیز رٍش

اس هبضیي تزاش یک رٍش هؼوَل ٍ پز استفبدُ در غٌؼت هی 

 ثبضذ. 

 

هیشاى سثزی سطح قطؼِ کبر ػالٍُ ثز ایٌکِ ّوَارُ یکی اس 

هؼیبرّبی هْن در سٌجص کیفیت هبضیٌکبری ٍکیفیت سطح 

پبیبًی قطؼِ کبر ثَدُ است؛ هی تَاًذ رفتبرّبی هکبًیکی قطؼبت 

غٌؼتی را ًیش تحت تبثیز قزار دّذ. اهکبى پیص ثیٌی سثزی سطح، 

َهبسیَى در تَلیذ تبثیز هْوی در کبّص ّشیٌِ ّب ٍ ًیل ثِ ات

داضتِ ٍ اس ایي رٍ ّوَارُ یکی اس هَضَػبت هْن در سهیٌِ تحقیق 

ٍ تَسؼِ در غٌؼت ثَدُ است.هتغییز ّبی هختلفی ثز رٍی سثزی 
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سطح قطؼِ کبر اثزگذار هی ثبضٌذ. در ٌّگبم هبضیٌکبری هقبٍهتی 

کِ قطؼِ کبر در ثزاثز تغییز ضکل اس خَد ًطبى هی دّذ،ثػَرت 

لف ثز رٍی اثشار اثز هی کٌذ. ػکس الؼول ایي ًیزٍّبی هخت

ًیزٍّب ثِ قطؼِ کبر ٍارد ضذُ کِ ثخطی اس ایي اثز را هی تَاى در 

غبلت افشایص درجِ حزارت در قطؼِ کبر هطبّذُ کزد. ػَاهلی 

هبًٌذ ًَع ٍ هطخػبت اثشار،هیشاى کٌذی اثشار ٍ سبیز هتغییزّبی 

هبی ایجبد ضذُ هبضیٌکبری هبًٌذ سزػت ثزضی ٍ ػوق ثزش ثز د

در قطؼِ کبر تبثیز گذار ثَدُ ٍ اس ایي رٍ هیشاى دهبی قطؼِ کبر 

هی تَاًذ آثبر هتغییزّبی هختلفی را پَضص دّذ ٍ ثِ ػٌَاى یک 

پبراهتز هْن هطزح ضَد.  تبکٌَى هحققبى سیبدی ثِ اهکبى سٌجی 

پیص ثیٌی سثزی سطح ثب استفبدُ اس پبراهتزّبی هختلفی هبًٌذ 

تگبُ تزاش،هتغییز ّبی اثشار ثزش،ارتؼبضبت ٍ ... هتغییزّبی دس

 پزداختِ اًذ.

 .داده برداری و آموزش شبکه2

 95در ایي تحقیق اس قطؼبت استَاًِ ای ضکل تَپُز ثِ قطز 

سبًتیوتز ثزای اًجبم آسهبیص ّبی ػولی  29هیلیوتز ٍ طَل 

سبًتیوتز اس  11کِ ػولیبت رٍتزاضی ثِ طَل استفبدُ ضذُ است.

  CK-45قطؼبت اس جٌس فَالد کزثٌی  ى اًجبم ضذ.ّز طزف آ

هی ثبضٌذ. ثزخی ٍیژگی ّبی ایي ًَع فَالد هبًٌذ قبثلیت تَلیذ 

در کطَر، قیوت هٌبست ًسجت ثِ سبیز فَالد ّب،راحتی ػولیبت 

حزارتی،خَاظ هکبًیکی هٌبست، قبثلیت اٌّگزی ٍ هبضیٌکبری 

در حَسُ  هطلَة، ثبػث گزدیذُ تب اّویت ٍ کبرثزد گستزدُ ای

غٌؼت پیذا کٌٌذ. اس کبرثزد ّبی آى هی تَاى در سبخت اًَاع 

اثشار، چزخ دًذُ، گیزّب ٍ ّذایت کٌٌذُ ّب ، قبلت ّبی تشریق 

هبضیي هَرد  پالستیک ٍ سبیز قطؼبت هکبًیکی اضبرُ ًوَد.

سبخت  TN50Dاستفبدُ ثزای اًجبم ػولیبت تزاضکبری، هبضیي 

هبضیي دارای ًوبیطگز  ضزکت هبضیي سبسی تجزیش است. ایي

دیجیتبل جْت ًوبیص هیشاى جب ثِ جبیی اثشار در دٍ جْت 

ضؼبػی ٍ هحَری است.ثٌبثزایي تٌظین ػوق ثبر ٍ طَل ثزادُ 

ثِ  هیلیوتز( ایجبد هی ضَد. 1.11ثزداری ثب دقت خَثی )در حذ 

تٌبست جٌس قؼطِ کبر ٍ ًَع فزایٌذ تزاضکبری اس اثشار ّبی 

هتٌَػی استفبدُ هی ضَد. در ایي تحقیق ًیش هتٌبست ثب جٌس 

قطؼِ کبر،ًَع فزایٌذ )رٍتزاضی( ٍ  طجق استبًذردّب ٍ تَغیِ ّبی 

ضزکت سبسًذُ ، اس اثشار ثزش ایٌسزتیِ کبرثیذی ثب پَضص 

سبخت  DCMT 11T308EN-SMتیتبًیَهی ثب کذ استبًذارد 

استفبدُ ضذُ است. هطبثق ثب استبًذار  PLANZEE TIZITضزکت 

سبسًذُ، ایي ًَع ایٌسزت ثزای رٍتزاضی اًَاع فَالد ثب ػوق ثزادُ 

ثزداری کن ٍ هتَسط هٌبست است.ّوچٌیي رٍتزاضی چذى ّب ثب 

ػوق ثزادُ ثزداری هتَسط ًیش اس کبرثزد ّبی فزػی ایي ًَع 

 ایٌسزت هی ثبضذ.

 : مشخصات قطعه کار1ل جذو

 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ قطؼِ کبر ثب سزػت ثبالیی در حبل دٍراى است 

ٍاضح است کِ استفبدُ اس سٌسَرّبی توبسی اهکبى پذیز ًجَدُ ٍ 

ثکبرگیزی تزهَهتز غیز توبسی اجتٌبة ًبپذیز است. در ایي 

سبخت  TM-969تحقیق اس تزهَهتز غیز توبسی هبدٍى قزهش هذل 

کیفیت سطح ّوچٌیي  استفبدُ ضذُ است LUTRONضزکت 

 TR 100قطؼبت هبضیي کبری ضذُ تَسط دستگبُ سثزی سٌج 

Surface 

roughn

ess 

Tester  
هَرد 

سٌجص 

قزار 

 .گزفت
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 :حاالت مختلف متغییر های تراش2جذول

 

حبلت هختلف  22در جْت آهَسش ضجکِ  دادُ ثزداری

 در ّز حبلت دهب ٍ سثزی اًذاسُ گیزی ضذًذ.یٌکبری اًجبم ضذ.هبض

 

 شبکه شماتیکی از عملکرد:2شکل

 feedدر ایي تحقیق پس اس ثزرسی سبختبرّبی هختلف اس ضجکِ 

forward  دارای یک الیِ هخفی ثب تبثغ اًتقبل،tansig  تبثغ ٍ

اًتقبل خطی در الیِ خزٍجی استفبدُ ضذ.ایي یک سبختبر 

هٌبست جْت تخویي تَاثغ اس طزیق ضجکِ ّبی ػػجی هی 

ثبضذ.ّوچٌیي اس الگَریتن آهَسضی رایج ٍ سزیغ پیص فزؼ 

ثزای آهَسش ضجکِ  trainLM:Levenberg-Marquaedtیؼٌی 

 استفبدُ ضذ. در ایي دستِ اس الگَریتن ّب اس تکٌیک ّبی

 استبًذارد ثْیٌِ سبسی ػذدی استفبدُ هی ضَد.
 

 .نتیجه گیری3

 پیص ثیٌی سثزی سطح ثز اسبس دهبی ایجبد ضذُ در قطؼِ کبر

 ثب خطبی قبثل قجَلی اًجبم ضذ.

 ػوق ثزش ثیطتزیي تبثیز را در افشایص دهبی سطح قطؼِ کبر

داضتِ است.ّوچٌیي افشایص ًزخ پیطزٍی هَجت کبّص دهب هی 

 ضَد.

 ًْبیت ایي تحقیق ًطبى داد کِ دهبی سطح قطؼِ کبر هیدر 

ّبی  پبراهتزتَاًذ ثِ ػٌَاى یک هتغییز هْن در پیص ثیٌی 

 سطح ثبضذ.هبضیٌکبری اس جولِ هیشاى سثزی 

 
 

 

 

 Ra) نتایج شبکه .(Ra EX)عملی،نتایج :نتایج ارزیابی شبکه3جذول

T) 

 
 .مراجع4
  تؼییي دهبی هقطغ هتِ کبری در . 1385سپْزی ًیب س، تَْر ع، افسزی ا

در حیي فزایٌذ سَراخ کبری ثب استفبدُ اس ضجکِ ّبی ػػجی هػٌَػی. 

 هٌْذسی هکبًیک سبخت ٍ تَلیذ داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضیزاس.

 Adeel H,Suhail,N,Ismail,N.A,AbdulJalil,(2011)  In-

process Surface Roughness Prediction Using Heat 

Generation Rate of Workpiece Surface in Turning 

Operation, Department of Mechanical and Manufacturing 

Engineering, Faculty of Engineering,Universiti Putra 

Malaysia 43400 Serdang, Selangor, Malaysia 

 Adesta,  Erry Y.T, Muataz H.F. Al Hazza, 

Suprianto,MY , Muhammad Riza (2012) Prediction of 

Cutting Temperatures By Using Back propagation Neural 

Network Modeling When Cutting Hardened H-13 Steel 

in CNC End Milling, Advanced Materials Research Vol. 

576  ,pp 91-94Trans Tech Publications, Switzerland. 

 D.G Thakur, B.Ramamorthy , L.Vijayaraghavan, 

"study on the Machinability characteristics of superalloy 
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Inconel 718 during speed turning", journal of material 

and design,volum:30-pages 1718-1725 (2012)                   

 Wardle,Frank,Minton,Timothy,Saiful bin che 

Ghani,Fϋrstmann,Paul,Roeder ,ghani,Fϋrstmann,Paul,Ro

eder,Martin,Richarz,Sebastian,Sammler,Fiona (May 19  

2013) Artificial Neural Networks for Controlling the 

Temperature of Internally Cooled Turning Tools, Modern 

Mechanical Engineering                                                     
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 چکیده

زهیٌِ فلسی تقَیت ضذُ بِ دلیل خَاظ آى هبًٌذ استحکبم هخصَظ ببال،سختی ببال ٍ هقبٍهت در برابر  استفبدُ از کبهپَزیت ّبی

سبیص خَة در حبل افسایص است.فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی یک رٍش حبلت جبهذ است کِ هی تَاى از آى برای ایجبد کبهپَزیت 

ز ررات ًبًَ کبربیذ بَر ایجبد ضذ ٍ اهکبى پراکٌذگی استفبدُ اّبی سطحی استفبدُ کرد.در تحقیق حبضر الیِ کبهپَزیت سطحی بب 

ررات تقَیت کٌٌذُ ًبًَ کبربیذ بَر در کبهپَزیت زهیٌِ فلسی آلَهیٌیَم ،بب هَفقیت هَرد بررسی قرار گرفت.ًوًَِ ّب در هؼرض 

س سبختبری بب هیکرٍسکپ الکترًٍی تؼذاد پبس ّبی گًَبگَى فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی ازیک تب چْبر پبس قرار گرفتٌذ.هطبّذُ ری

رٍبطی ٍ هیکرٍسکپ ًَری از سطح بْسبزی ضذُ اًجبم گرفت.ًتبیج ًطبى داد کِ فرآیٌذ اصطحکبکی اغتطبضی ببػث کبّص اًذازُ 

 تَزیغ یکٌَاخت ررات در داخل زهیٌِ آلَهیٌیَم گردیذ. ٍداًِ ّب 

 

 ،خَاظ ریس سبختبریبَر  ذاغتطبضی،آلیبش آلَهیٌیَم، ًبًَ کبربیفرآیٌذ اصطکبکی : واشه های کلیدی

 

 ًبم ًَیسٌذُ هسئَل :هْذی زادپرٍر

 24پالک  2ضیراز بلَار هذرس کَچِ ًطبًی:
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 مقدمه -1

فرآیٌذ اصحکبکی اغتطبضی ،یک رٍش حبلت جبهذ است کِ 

اغتطبضی بٌب ضذُ است بر اسبس رٍش جَضکبری اصطکبکی 

ٍ در آى از ابسار جَضکبری اصطکبکی اغتطبضی کِ بصَرت 

یک ابسار استَاًِ ای در حبل چرخص است ٍ ضبهل یک پیي 

پیي ابسار دٍ کبر اصلی زیر را  ٍ ضبًِ است استفبدُ هی ضَد.

-2گرم کردى قطؼِ بِ ٍسیلِ اصطکبک -1اًجبم هی دّذ:

 حرکت دادى هَاد بِ هٌظَر اتصبل.

فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی بِ ػٌَاى رٍضی برای بْیٌِ 

کردى ریس سبختبر آلیبشّبی ریختِ گری،ّوگي کردى 

تَلیذ ضذُ تَسط هتبلَرشی پَدر،بْیٌِ کردى ریس  یآلیبشّب

سبختبر کبهپَزیت ّبی زهیٌِ فلسی ٍ اخیرا ّن بوٌظَر 

 استفبدُ قرار گرفتِ استهَرد  ایجبد کبهپَزیت ّبی سطحی

ایي تحقیق ًبًَ کبربیذ بَر بَدُ کِ بِ فبدُ ضذُ در پَدر است.

grدلیل چگبلی پبییي)حذٍدا 
/cm

 7/2( ٍدهبی رٍة5/2 3

درجِ سلسیَس بِ ػٌَاى هبدُ تقَیت کٌٌذُ کبهپَزیت ّبی 

  زهیٌِ فلسی ،پلیوری ٍ سراهیکی بکبر هی رٍد.

 

 مواد و روش آزمایش-2

استفبدُ ضذ کِ برای ایي  Al 6061در تحقیق حبضر از آلیبش 

(هیلی هتر ٍ 200×70)تحقیق از ٍرقِ اصلی قطؼبتی بب ابؼبد 

هیلی هتر بب کوک برش لیسر )جْت جلَگیری از  5ضخبهت 

برای ایجبد کبهپَزیت  اػَجبج ٍ لبِ دار ضذى( تْیِ گردیذ.

سطحی از ررات ًبًَ کبربیذ بَر استفبدُ ضذ کِ برای ایي 

هیلی هتربر 1هیلی هتر ٍ ػرض 2بِ ػوق هٌظَر ضیبری 

رٍی سطح قطؼبت ایجبد ضذ. ابسار هَرد استفبدُ برای اًجبم 

فرآیٌذ از جٌس کبربیذ تٌگستي اًتخبة ضذ .ضکل ٌّذسی 

هیلی  5هیلی هتر ٍ پیي بِ قطر  20ابسار ضبهل ضبًِ بِ قطر 

 150هیلی هتر کِ بصَرت استَاًِ ای بب طَل  3هتر ٍ ارتفبع 

زاٍیِ بیي ابسار ٍ قطؼِ کبر بِ هٌظَر .ضذ  هیلی هتر  اًتخبة

درجِ  3پیطرٍی پیطرٍی راحت تر ابسار ٍ کبّص پلیسِ 

فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی تَسط دستگبُ فرز  اًتخبة ضذ.

  (کیلَ ٍات ٍ اػوبل سرػت پیطرٍی  4/4ػوَدی بب قذرت 

(
mm

/min16  (سرػت چرخطی ٍrev
/min)1250  برای چْبر

ذٍى پَدر ،تک پبسِ بب پَدر، دٍ پبسِ ًوًَِ ضبهل تک پبسِ ب

ّوچٌیي بِ هٌظَر بب پَدر ٍ چْبر پبسِ بب پَدر اػوبل ضذ.

جلَگیری از پراکٌذگی ررات در زهبى اًجبم ػولیبت،از یک 

هیلی هترٍ  18ابسار بذٍى استَاًِ ای بذٍى پیي بِ قطر 

(،بب سختی   HSSهیلی هتر از جٌس فَالد تٌذ بر ) 100طَل

64HRC پبراهتر ّبی اػوبلی برای پَضبًذى .استفبدُ ضذ

) 8  (سطح ضبهل سرػت پیطرٍی
mm

/min  سرػت ٍ

revچرخطی) 
/min )800 .الزم بِ رکر است برای تْیِ  بَد

ًوًَِ دٍ  ٍ چْبر پبسِ،بب اػوبل دٍ ٍ چْبر پبس هتَالی بر 

پراکٌذگی ررات ٍ .رٍی ضیبر قطؼِ کبرّب تْیِ ضذًذ

رٍی پراکٌذگی پس از سٌببدُ زًی ٍ  تبثیرتؼذاد پبس ّب بر

پَلیص ٍ ػولیبت هبًتیٌگ بِ ٍسیلِ هیکرٍسکپ الکترًٍی 

 (ٍ هتبلَگرافی ًَری بررسی ضذ.SEMرٍبطی)

 بحث وتحلیل نتایج-3

ًتبیج آزهَى هتبلَگرافی ًطابى داد کاِ هٌطقاِ اصاطکبکی     

اغتطبضی تقریبب دارای ػرض ٍ ػوق بِ اًذازُ پایي باَدُ ٍ   

کبربیذ بَردر ابؼبد هیکرٍى در ًبحیاِ ای کاِ تحات      ررات

گرفتٌااذ پراکٌااذُ ضااذُ اًذ.ضااکل ّاابی     ػولیاابت قاارار 

تصبٍیر هربَط بِ هتبلَگرافی ًوًَِ ّب را ًطبى های  4،3،2،1
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هرباَط باِ    2هربَط بِ فلس پبیاِ است،ضاکل    1دّذ.ضکل 

را ًطبى های دّاذ کاِ     FSPاًجبم فرآیٌذپس از یک پبس 

هٌبطق تیرُ ًطبى دٌّذُ ررات کبربیذ بَر است کِ بصَرت 

هرباَط باِ دٍ   3،4آگلَهرُ تجوغ پیذا کردُ اسات.ٍ اضاکبل  

 پبس ٍ چْبر پبسِ است.

در اضااااااکبل تصاااااابٍیر هیکرٍسااااااکپ الکترًٍاااااای  

از سااطح هقطااغ ًاابًَ کبهپَزیاات   (7،6،5)ضااکلْبی رٍبطی

ضاذُ باِ ٍسایلِ    آلَهیٌیَم کبربیاذ باَر تَلیاذ    ّبی سطحی 

فرآیٌااذ اصااطحکبکی اغتطبضاای در پاابس ّاابی هختلااف     

بااب هطاابّذُ تصاابٍیر بذساات آهااذُ از    ارائااِ ضااذُ اساات. 

( ،تَزیاااغ ررات SEMهیکرٍساااکپ الکترًٍااای رٍبطااای ) 

ّواابًطَری کااِ در . ًاابًَ در داخاال فلااس پبیااِ دیااذُ ضااذ  

هطااابّذُ هااای ضاااَد،زهیٌِ کاااِ آلیااابش   SEMتصااابٍیر 

ًگیي ػاذد اتوای بابالتری    آلَهیٌیَم های ببضاذ ٍ دارای هیاب   

های ببضاذ  رٍضاي تار دیاذُ های ضاَد ٍ          B4Cًسبت باِ  

ررات پراکٌااذُ ضااذُ در آلیاابش کااِ تیاارُ ترًااذ، ًاابًَ کبربیااذ 

ّوچٌایي باب هقبیساِ ضاکل ّابًحَُ تَزیاغ        بَر های ببضاذ.  

ًبًَ کبربیاذ باَر را های تاَاى بررسای کارد. در ًوًَاِ تاک         

ببضاذ   پبسِ تَزیاغ ًابًَ ررات بیطاتر بصاَرت تجوؼای های      

کِ ػوذتب در هحال ،ًاب پیَساتگی ٍ ضاکبی ّابی در فصال       

هطااترک بؼ اای از الیااِ ّاابی اخااتالط ،گیاار افتاابدُ بَدًااذ 

کاِ حبصال اغتطاابش کوتار  ٍ اخااتالط هیکابًیکی ضااؼیف     

تر ًبًَ کبربیذ باَر باب فلاس پبیاِ در تؼاذاد پابس ّابی کوتار         

هی ببضاٌذ. در تصاَیر هرباَط باِ ًوًَاِ فارآٍری ضاذُ باب         

راُ بب پاَدر ًابًَ های ببضاذ ،تَزیاغ ًابًَ ررات       چْبر پبس ّو

کبربیذ بَر بطَر یکٌَاخات تاری های ببضاذ کاِ ایاي ًبضای        

از اًجاابم فاارآٍری بااب تؼااذاد پاابس ّاابی بیطااتر  هاای ببضااذ 

کااِ اجاارای پاابس ّاابی بیطااتر ، ببػااث کاان ضااذى ضااکبی 

 ّبی بیي فصل هطترک الیِ ّب ی فرآٍری، ضذُ است.

 

 مراجع -5
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ربیؼی زادُ،افسری،هحوذی.تَلیذ ٍ بررسی خَاظ ًبًَ [5]

 (Al-CNT)کبهپَزیت سطحی آلَهیٌیَم /ًبًَ لَلِ کربٌی

 تَلیذ ضذُ بِ ٍسیلِ فرآیٌذ اصطحکبکی اغتطبضی
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 قطؼِ تک پبسِهتبلَگرافی از -2ضکل هتبلَگرافی از فلس پبیِ-1ضکل 

 

 

 

 

 

 

 هتبلَگرافی از قطؼِ چْبر پبسِ-4ضکل هتبلَگرافی از قطؼِ دٍ پبسِ-3ضکل

 

 

 

 ِپبس ازقطؼِ چْبر  SEMصَیر ت-7ِ    ضکل پبس ازقطؼِ دٍ  SEMتصَیر-6ضکل ِیک پبسازقطؼِ   SEMتصَیر-5ضکل
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 و كاربيد بور0606لومينيوم آكامپوزيت -بررسي خواص مكانيكي نانو

 (FSP)اغتشاشي -توليد شده با استفاده از فرآيند اصطكاكي
 هکبًیک)اػتبدیبس(،دکتشای هٌْذػی غالهحؼیي خلف کبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػی هکبًیک،هْذی صادپشٍس

 ایشاى -داًـگبُ آصاد ؿیشاص -داًـکذُ هٌْذػی هکبًیک-1

 ایشاى -داًـگبُ آصاد ؿیشاص -داًـکذُ هٌْذػی هکبًیک-2

Mehdizad22@yahoo.com 

 

 چكيده

بِ هٌظَس افضایؾ  Al6061-T6/B4Cدس ایي تحقیق اص فشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی بشای تَلیذ ًبًَ کبهپَصیت صهیٌِ فلضی 

بب هتغیش قشاس دادى تعذاد پبع ّبی گزس ابضاس ،خَاف هکبًیکی  .کبسبشدّبی صٌعتی آى بب بْبَد خَاف هکبًیکی آى اػتفبدُ ؿذ

بذیي هٌظَس قبل اص اًجبم فشآیٌذ رسات تقَیت کٌٌذُ کبسبیذ بَس دسٍى ؿیبس ّبی .کبهپَصیت ّبی تَلیذی هَسد هقبیؼِ قشاس گشفت

ایجبد ؿذُ دس آلَهیٌیَم پبیِ قشاس گشفت ٍ ػپغ فشآیٌذ هزکَس جْت دػتیببی بِ سیض ػبختبس ٍ ػختی ببالتش الیِ کبهپَصیتی اًجبم 

صهَى ػبیؾ اػتفبدُ ؿذ.ًتبیج آصهبیـگبّی ًـبى ػختی ػٌجی ٍیکشص ٍ آ هیکشٍؿذ. جْت بشسػی خَاف هکبًیکی اص آصهَى ّبی 

ػختی ًبحیِ تحت فشآیٌذ دسحضَس فشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی بذٍى هبدُ تقَیت کٌٌذُ ببعث افضایؾ ًبچیض ػختی ؿذ ٍ داد کِ 

دس ًوًَِ بٍی رسات تقَیت کٌٌذُ بْبَد یبفت ٍ رسات تقَیت کٌٌذُ بطَس قببل تَجْی افضایؾ یبفت ٍهقبٍهت ػبیـی ًوًَِ ّبی ح

 چْبس پبػِ بیـتشیي هقبٍهت بِ ػبیؾ هـبّذُ ؿذ.

 

 ،خَاف هکبًیکیفشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی،آلیبط آلَهیٌیَم ، ًبًَ کبهپَصیت ،کبسبیذ بَس :كليدی كلمات

 

 ْذی صادپشٍسًبم ًَیؼٌذُ هؼئَل :ه

 24پالک  2ؿیشاص بلَاس هذسع ًشػیذُ بِ پل غذیش کَچِ ًـبًی:
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 مقدمه -6

اهررشٍصُ آلَهیٌیررَم ٍ آلیبطّرربی آى بررِ علررت خَاصرری هبًٌررذ 

ًؼرربت اػررتحکبم بررِ ٍصى برربال ٍ داًؼرریتِ پرربییي بررِ  ررَس  

گؼررتشدُ ای دس صررٌبیا ّررَا فضررب ٍ حوررل ًٍقررل دسیرربیی   

بطرَس کلری آلیبطّربی     ٍلری  هَسد اػرتفبدُ قرشاس هری گیشًرذ    

هقبٍهررت ػبیـرری ًؼرربتب پرربییٌی    آلَهیٌیررَم ػررختی ٍ  

داسًرذ.بٌببشایي ّرذم هررب دس ایري پررظٍّؾ بربالبشدى خررَاف     

خَاف آلَهیٌیررَم ٍ هکرربًیکی آلیرربطآلَهیٌیَم هرری ببؿررذ.   

آلیبطّرربی آى سا هرری تررَاى بررب اػررتفبدُ اص اعورربل رسات      

ی تقَیررت کٌٌررذُ بررِ دسٍى صهیٌررِ ٍ تَلیررذ کبهپَصیررت ّررب 

یٌررذ اصررطکبکی  آفش صهیٌررِ آلَهیٌیررَهی بْبررَد بخـرریذ.  

FSPاغتـبؿرری
ؿرریَُ ای اػررت کررِ بررِ ترربصگی بررشای      

بْؼرربصی سیررض ػرربختبسی ٍ بْبررَد خررَاف هکرربًیکی فلررضات 

ابرررذاد ؿرررذُ اػرررت کرررِ برررش اصرررَل سٍؽ جَؿرررکبسی  

اصطکبکی اغتـبؿری بٌرب ًْربدُ ؿرذُ اػرت برب ایري تفربٍت         

ًیؼررت ٍ کررِ دس ایرري فشآیٌررذ ،عوررل جَؿررکبسی دس هیرربى  

سا  ابضاس غیرش هررشفی برِ دسٍى قطعرِ فرشٍ سفترِ ٍ دٍ هربدُ       

 بررب ّررن هخلررَ  کررشدُ ٍ بررب تَلیررذ کبهپَصیررت پبیررِ فلررضی 

 خَاف بْیٌِ ای ًؼبت بِ فلض پبیِ حبصل هی گشدد.

 مواد و روش تحقيق-2

  5بِ ضخبهت   T6-6061دس ایي تحقیق آلیبط آلَهیٌیَهی 

ابترذا برش سٍی فلرض پبیرِ     .هیلی هتش هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت

هیلری هتشایجربد   1هیلی هترش ٍ عرش    2ؿیبسّبیی بِ عوق 

 ؿذ.ػپغ پَدس ًبًَ کبسبیذ بَس دس دسٍى ؿیبس فـرشدُ ؿرذ.  

جْت جلَگیشی اص پخؾ ؿذى رسات دس حیي اًجبم فشآیٌذ 

هیلری هترشٍ    18اص یک ابضاس اػتَاًِ ای بذٍى پیي بِ قطرش  

(،برب  HSS)هیلی هترش اص جرٌغ فرَالد تٌرذ برش       100 َل

الیررِ ای هحرربف  بررش سٍی ػررط      64HRCػررختی   

پربساهتش ّربی اعوربلی برشای پَؿربًذى      .ؿیبساػتفبدُ گشدیذ

) 8  (ػررط  ؿرربهل ػررشعت پیـررشٍی
mm

/min  ػررشعت ٍ

revچشخـی) 
/min )800 بشای اًجبم فشآیٌرذ اصرطکبکی   بَد.

اغتـبؿی اص ابضاس اػتَاًِ ای ؿکل اص جٌغ کبسبیذ تٌگؼتي 

هیلی هتش کرِ دس اًتْربی    20هتش ٍ قطش هیلی  150بب  َل 

هیلری هترش   3هیلری هترش ٍ استفربد     5آى یک پیي برِ قطرش   

اػتفبدُ ؿذ.فشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی تَػط دػتگبُ فشص 

  (کیلَ ٍات ٍ اعوبل ػشعت پیـشٍی  4/4بب قذست عوَدی 

(
mm

/min16  (ػشعت چشخـی ٍrev
/min)1250  بشای چْبس

پَدس،یک پبػِ بب پَدس،دٍ پبػِ  ؿبهل یک پبػِ بذٍى ًوًَِ

برِ   خرَاف هکربًیکی  بشسػی .ؿذ اًجبمٍ چْبس پبػِ بب پَدس

اًجبم گشفت.بشای اًذاصُ گیشی  تؼت ػختی ٍ ػبیؾٍػیلِ 

ػختی دس الیِ ّبی کبهپَصیت ّربی تْیرِ ؿرذُ اص آصهرَى     

ًیرَتي دس هرذت    8/9هیکشٍ ػختی ٍیکشص بب اعوبل ًیرشٍی  

ٍ سفتربس   ٍیظگری ّرب   يثبًیِ اػرتفبدُ ؿرذ.ّویٌی   15صهبى 

دس ایي تحقیرق  ػبیـی ًبًَ کبهپَصیت آلَهیٌیَم کبسبیذ بَس 

تؼت ػبیؾ اص ًَد پیي بش سٍی دیؼک هرَسد  بب اػتفبدُ اص 

پربساهتش ّربی اعوربلی برشای      بشسػی ٍ هطبلعِ قشاس گشفرت. 

بش سٍی پیي  ًیَتي10تؼت ػبیؾ عببستٌذ اص اعوبل ًیشٍی 

 m 1250هؼبفت  ری ؿرذُ   5 /0( m/sٍ ػشعت ػبیؾ )

 بشای ّش ًوًَِ بطَس جذاگبًِ اًجبم ؿذ .

 

 بحث وتحليل نتايج-

افضایؾ ػختی دس الیِ ّبی کبهپَصیتی ٍابؼتِ بِ سیض ؿذى 

داًِ ّب دس اثش تغییش ؿکل پالػتیک ٍ تَصیا رسات تقَیت 

هیضاى ػختی فلض پبیِ ًتبیج ًـبى داد کِ کٌٌذُ هی ببؿذ.

اػت .ػبیش هقبدیش ػختی اص ًقب  هختلف ٍیکشص بَدُ  105

هیلی هتشی اص هشکض ًبحیِ فشآٍسی ؿذُ  2قطعبت بِ فبصلِ 

بب  .ُ اػتگضاسؽ ؿذ 1کِ دس ؿکل  ،بِ صَست ًوَداس
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 FSPاجشای فشآیٌذ هـبّذُ ًوَداس هی تَاى هتَجِ ؿذ کِ 

، اص  شیق سیض   6061بذٍى پَدس بش سٍی آلیبط آلَهیٌیَم 

ًببجبیی ّب هَجب افضایؾ اًذاصُ  کشدى ػبختبس ٍ کبّؾ

ٍیکشص 118ػختی دس ًبحیِ اغتـبؽ یبفتِ تب 

بب تعذاد پبع ّبی  FSPاجشای فشآیٌذ ،ّویٌیي گشدیذ

ببالتش ،ببعث افضایؾ هیضاى ػختی دس ًبًَ کبهپَصیت ّبی 

ػطحی گشدیذ ، بطَسیکِ دس فشآیٌذ بب چْبس پبع ، هقذاس 

 ٍیکشص سػیذ . 147ػختی بِ 

 

اص تؼت ػبیؾ بِ صَست  لصًتبیج حب

ّوبى گًَِ کِ دس ًوَداس ّب  اػت.( 2ٍ3ٍ4ٍ5)ؿکلًوَداس

دیذُ هی ؿَد بب افضایؾ تعذاد پبع گزس ابضاس ضشیب 

اصطکبک کبّؾ یبفتِ ٍ ًوَداس هشبَ ِ ًیض یکذػت هی 

گشدد ٍ ایي بِ علت کَچک ؿذى داًِ ّب ٍ تَصیا بْتش ًبًَ 

بػِ هی ببؿذ. رسات دس فلض پبیِ بخرَف دس ًوًَِ چْبس پ

بشسػی ًوَداس ّب ًـبى هی دّذ کِ رسات ًبًَ کبسبیذ بَس 

ّویٌیي بب  خَاف ػبیـی آلَهیٌیَم سا بْبَد بخـیذُ اًذ .

اًذاصُ گیشی ٍصى پیي قبل اص اًجبم تؼت ٍ بعذ اص اًجبم تؼت 

بب هـبّذُ  هی تَاى هقذاس کبّؾ ٍصى سا هحبػبِ کشد.

هیضاى کبّؾ هقبدیش حبصل اص ٍصى کـی ،کِ کوتشیي 

هشبَ  بِ ًوًَِ چْبس پبػِ بب پَدس اػت هیتَاى گفت کِ بب 

اعوبل تعذاد پبع بیـتش هقبٍهت ػبیـی ًؼبت بِ ًوًَِ پبیِ 

 افضایؾ پیذا کشدُ اػت.
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 ومًدار کىترل
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ای استفبدُ ضَد تب ّبی پیطزفتِهَلغ آى السم است تىٌیهاهزٍسُ ثزای تسزیغ در ضٌبسبیی اًحزافبت فزایٌذ ٍ اغالح ثِ :چکیذٌ

تزل ثِ ػٌَاى یىی اس اثشارّبی هْن وٌتزل آهبری ّبی ًبضی اس تَلیذ هحػَالت هؼیَة ثِ حذالل ثزسذ. در ایي هسیز ًوَداروٌّشیٌِ

ّبی ػػجی هػٌَػی ثزای ّبی ػػجی هػٌَػی هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است. ضجىِفزایٌذ در تزویت ثب اثشارّبی هذرى ّوچَى ضجىِ

 ثز هػٌَػی ػػجی جىِض هی اس پژٍّص ایي دراًذّبی هختلف هَرد استفبدُ لزار گزفتِتطخیع الگَ در ًوَدارّبی وٌتزل در پژٍّص

( ثزای تطخیع ضص ًَع الگَی هتذاٍل ًوَدار وٌتزل )ًزهبل، سیىل، رًٍذ غؼَدی، رًٍذ MLP) چٌذالیِ پزسپتزٍى هؼوبری هجٌبی

-سبسی تطخیع سزیغ ٍ غحت ثبالتز در تطخیع الگَ را ًطبى هیضَد. ًتبیح ضجیًِشٍلی، ضیفت ثِ ثبال ٍ ضیفت ثِ پبییي( استفبدُ هی

 دّذ. 

 ، ًوَدار وٌتزل، ضجىِ ػػجی هػٌَػیفزایٌذ تطخیع الگَ، وٌتزل آهبری مات کلیذی:کل
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 مقذمٍ .1

 ثبسی ّبضزوت ثمب در حیبتی ًمص ویفیت اهزٍس، رلبثتی ثبسار در

 هذرى ّبیرٍیِ ٍ اثشارّب ثىبرگیزی ٍ تَسؼِ ثٌبثزایي. وٌذهی

.  .است ضذُ تجذیل اسبسی ضزٍرت هی ثِ ویفیت وٌتزل ثزای

 در الگَّب .است وٌتزل ًوَدار SPC در اٍلیِ اثشاّبی اس ىیی

 سیىل،) غیزطجیؼی ٍ( ًزهبل) طجیؼی دستِ دٍ ثِ وٌتزل ًوَدار

 تمسین( پبییي ثِ ضیفت ثبال، ثِ فتضی ًشٍلی، رًٍذ غؼَدی، رًٍذ

ضًَذ. ثِ طَر سٌتی، الگَّبی ًوَدار وٌتزل ثِ غَرت دستی هی

-ضجىِ اس اخیز ّبیسبل . در]1[ضذًذ تدشیِ تحلیل ٍ تفسیز هی

 وٌتزل ًوَدار در الگَ تطخیع ثزای هػٌَػی ػػجی ّبی

 . است ضذُ استفبدُ

 وطف زایث اًتطبرپس ػػجی ضجىِ هذل هی ،[2] اسویت آلیس

.  وزد ارائِ X ٍ Rًوَدارّبی در ٍاریبًس هیبًگیي ٍ در ضیفت

 ٍ ػػجی ضجىِ اس ّیجزیذی هذل هی ،[3] دیگزاى ٍ خیبًگ

 تطخیع را الگَ فبس دٍ در وِ وزدًذ ارائِ ػذدی ثزاسش رٍش

 ضجىِ ثز هجتٌی چبرچَة هی ،[4] دیگزاى ٍ هیذاًی-اِل. دّذهی

 ضٌبسبیی ٍ الگَ ثٌذیطجمِ ٍ تطخیع ثزای را ػٌَػیه ػػجی

ػطب  .دادًذ ارائِ چٌذهتغیزُ حبلت در الگَ هسٍَل( ّبی)هتغیز

یه رٍش ّیجزیذی هجتٌی ثز والستز ، ]5[سادُ ٍ دیگزاى اثزاّین

K-MICA  ٍ ضجىِ ػػجی هػٌَػی در هَرد الگَّبی ًزهبل ٍ

درغذ را  56/99رًٍذ ٍ ضیفت ٍ سیىل، ارائِ وزدًذ ٍ غحت 

در ایي پژٍّص ثب استفبدُ اس یه ضجىِ ػػجی ثذست آٍردًذ. 

( هجتٌی ثز دادُ خبم ثِ تطخیع MLPپزسپتزٍى چٌذالیِ )

در حبلت  Xالگَّبی غیزطجیؼی هتذاٍل در ًوَدارّبی وٌتزل 

ضَد. هشیت ایي پژٍّص پٌدزُ هتحزن هطبّذات پزداختِ هی

ثز در ًظز گزفتي سزػت ٍ غحت تطخیع،  ایي است وِ ػالٍُ

ثزای هسئلِ تطخیع اضتجبّی رًٍذ ٍ ضیفت ًیش رٍضی را 

 دّذ.پیطٌْبد هی

 پیشىُادیمذل  .2

ّبی ػػجی وِ در هٌْذسی خبیگبُ تزیي ضجىِیىی اس هْن

رٍد، ّب ثطوبر هیتزیي ضجىِخبغی دارد ٍ اس سهزُ وبرثزدی

 سیستن پژٍّص ایي در ّبی پزسپتزٍى ّستٌذ. اس ایي رٍضجىِ

 تؼذاد. ضَدهی طزاحی الیِ چٌذ پزسپتزٍى هؼوبری هجٌبی ثز

 ،(20) هطبّذات پٌدزُ اًذاسُ هسبٍی ٍرٍدی، الیِ ّبیًزٍى

( 6) الگَ ّبیوالس تؼذاد اسبس ثز خزٍخی، ّبیًزٍى تؼذاد

 تؼییي خطب ٍ آسهَى هجٌبی ثز ٍ الیِ ّبی هخفی،. ضَدهی تؼییي

آٍری دادُ ًیبسهٌذ ّشیٌِ سیبد است، در ِ خوغاس آًدب و .ضَدهی

ضَد. خذٍل سبسی ثزای تَلیذ الگَ استفبدُ هیایي هطبلؼِ اس ضجیِ

-( هؼبدالت ٍ پبراهتزّبی الگَّب ثزای ضجیِ سبسی را ًطبى هی1)

 دّذ.

 سازی. معادالت ي پارامترَای الگً برای شبی1ٍجذيل

پیص پزداسش اًدبم ضذُ در خػَظ دادُ ّبی خبم ثِ غَرت 

لزار  ]-1ٍ1 [ّب در هحذٍدُ ضَد تب دادًُزهبالیش  آًْب اًدبم هی

  گیزًذ.

( ) ( ( )) ) /z t x t     
) خبایي در )z t اس استبًذاردسبسی ارسش ( )x t  هی در .است 

 سیز در اطالػبت استبًذاردسبسی هؼبدلِ ٍالؼی، وبرثزدی ثزًبهِ

  .است ضذُ دادُ ًطبى
( ) ( (t) E( )) / E( )z t x     

)Eخب در ایي )  ٍ E( )  ارسش ثِ دست آهذُ اس اطالػبت

ثؼذ اس  اًذ.آٍری ضذُوِ اس فزایٌذ تَلیذ خوغ گیزی ضذًُوًَِ

ضَد ٍ فزایٌذ آهَسش را ّب وذگذاری هیاستبًذارسبسی، دادُ

 ًوبیذ. اغل فزهَل ّبی وذگشاری در ایي همبلِ:تسْیل هی
( ) , x(t) .

( ) , . . (N ) x(t) . . N

( ) ( ) .

y t

y t N

y t x t

 


         
    

25 4 9

25 4 9 0 2 1 4 9 0 2

25 4 9

  

 معادالت الگًَا مقادیر پارامترَا پارامترَای الگً وًع الگً

NR هیبًگیي ( ) 

 اًحزاف استبًذارد

( ) 

 

 

 

IT ضیت ( )  to  
 

DT   
 

US همذار ضیفت ( )  to  
 

DS   
 

CC ٌِداه ( ) 

) پزیَد ) 

 to  
8 
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 وٌذهی تؼییي را وذگذاری ًزخ وِ است پبراهتزی N خبایي در

(N=1,2,3,…,49 )ٍ ( )y t اس وذگذاری ارسش ( )x t است. 

 ػولىزد ضبخع ػٌَاى ثِ را( RA) تطخیع غحت همبلِ ایي

 را دیذُ آهَسش MLP ضجىِ تطخیع لبثلیت تب وٌذهی ثزرسی

 الگَ ضص تطخیع غحت هَرد در آسهبیص ًتبیح. ًوبیذ ارسیبثی

 الگَ ّز RA درغذ. است ضذُ دادُ ًطبى( 2) ضوبرُ خذٍل در

 ضوبرُ خذٍل اطالػبت ثِ تَخِ ثب. است آسهبیص ثبر ّشار هیبًگیي

 ثبالی RA درغذ اغلی الگَی ضص خػَظ در MLP ضجىِ ،(2)

 ثِ را ًشٍلی ٍ غؼَدی رًٍذ الگَّبی MLP ضٌبسبگز .دارد 0.93

-هی اضتجبُ پبییي ثِ ضیفت ٍ ثبال ِث ضیفت الگَّبی ثب تزتیت

 هٌبست فٌآٍری ثب را MLP ضٌبسبگز همبلِ ایي ثٌبثزایي. گیزد

 تب( wavelet تحلیل تدشیِ فٌآٍری هثأل) دّذهی پیطٌْبد دیگزی

 ثْتزی ضٌبختی تأثیز تب وٌذ هتوبیش رًٍذ الگَ اس را ضیفت الگَی

 را( ARL) دًجبلِ طَل هیبًگیي ّوچٌیي ثزرسی ایي .ثبضذ داضتِ

وٌذ )در حبلت پٌدزُ هی استفبدُ ػولىزد ضبخع ػٌَاىثِ

 .ًوبیذ ارسیبثی را دیذُ آهَسش MLP تطخیع سزػت هتحزن( تب

ARL ِسیگٌبل ایٌىِ اس لجل ّبًوًَِ تؼذاد هیبًگیي هؼٌبی ث 

 ARLضَد. رٍش هحبسجِ  تَلیذ ضٌبسبگز تَسط وٌتزل اس خبرج

 ثِ غَرت سیز است:

ثزای الگَی غیزطجیؼی تطخیع دادُ  بًِ . تؼییي حذ آست1

 ضذُ

 20. تٌظین اًذاسُ پٌدزُ هسبٍی 2

j).گزفتي دادُ ضجیِ سبسی ضذُ اخیز  3 t , t ,..., t , t)jX    24 23 4 

 jXدرjX . استبًذارد سبسی ٍ وذگذاری 4 

 خب:ایي در iV ثزدار در  jX بتاطالػ . ایدبد5

( , ,..., , )t t t tiV X X X X   24 23 1  ، iV ضٌبسبگز اس MLP ِتغذی 

 . ثگیزد را O خزٍخی تب وٌذهی

6.O   غیزطجیؼی الگَی وِ گیزینهی ًتیدِ پس ثبضذ 

 افشایص  1 ثِ را t ّوچٌیي( رٍینهی 7 هزحلِ ثِ ٍ دارد ٍخَد

 ضَین.هی 3 هزحلِ ٍارد ٍ دّینهی

 ARL. وٌینهی ثجت ٍ هحبسجِ را آسهبیص ایي دًجبلِ . طَل7

 است. آسهبیطبت ثزاثزی 10000دًجبلِ طَل هیبًگیي ضذُ، ثزرسی

 آسهبیطبت ضذ، هؼزفی ثبال در وِ ARL هحبسجِ رٍش طجك ثز

. ًتبیح 3گیزد. خذٍل هی اًدبم پژٍّص ایي در سبسیضجیِ

دّذ وِ ایي دّذ. ًتبیح ًطبى هیرا ًطبى هی ARLهحبسجِ 

تطخیع دٌّذُ دارای سزػت ثیطتزی ًسجت ثِ ًوَدار وٌتزل 

 ضَّبرت است.

 گیری. وتیج3ٍ

ثزای  سزیغ رٍضی فَق، رٍش رٍ، پیص هالحظبت هجٌبی ثز

 تطخیع همبلِ ایي در .است وٌتزل ًوَدار در الگَ تطخیع

 وِ دّذهی ًطبى آسهبیص ًتبیح. است ضذُ پیطٌْبد MLP دٌّذُ

 هیشاى ػولىزدی ضبخع دٍ ثِ تَخِ ثب دٌّذُ تطخیع ایي

 ػولىزد( ARL) دًجبلِ طَل هیبًگیي ٍ (RA) تطخیع غحت

 آسهبیص ًتبیح. دارد وٌتزل ًوَدار در الگَ 6 تطخیع در ثْتزی

 اثزثخطی ٍ وبرایی هیشاى ٌىِای ثزای MLP وِ دّذهی ًطبى

 هٌبست دّذ وبّص را تَلیذ سهبى ٍ ًوبیذ اغالح را تَلیذ فزایٌذ

 . است
 . صحت تشخیص2جذيل 

شیفت  سیکل

 بٍ پاییه

شیفت 

 بٍ باال

ريوذ 

 وسيلی

ريوذ 

 صعًدی

 الگً ورمال

صحت  995/0 940/0 936/0 946/0 951/0 967/0

 تشخیص

MLP 

 ARL. وتایج محاسبٍ  3جذيل 
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اسائِ هی ضَد. ثب تَجِ ثِ  الکتشیکیدس سیضضجکِ اًشطی تَاى ثیي هٌبثغ تَلیذ پشاکٌذُ  اختػبظجذیذی اص  سٍشدس ایي هقبلِ،  :چکیده

سبختبس  ثب استفبدُ اصثبالیی است. اّویت هذیشیت تَاى دس سیضضجکِ ّبی هستقل داسای  اًشطی،دس تَلیذ  تبخیش صهبًیٍجَد هٌبثغ داسای 

سا افضایص داد. سٍش جذیذ ًیبص ثِ الکتشیکی تَاى تَاًبیی سیضضجکِ ثشای هَاجِْ ثب اًَاع سٌبسیَّبی تغییش ثبس کٌتشل تَاى هؼشفی ضذُ هی

ّبی پیطیي سا کِ دس سٍشًظیش پیل سَختی ثکبسگیشی اص رخیشُ سبصّبی اًشطی دس کٌبس هٌبثغ داسای تبخیش صهبًی دس تَلیذ تَاى 

-یبفتِ ٍ کیفیت سشٍیس دّی ثِ هػشفٍسی اص هٌبثغ ٍ ظشفیت هَجَد سیضضجکِ استقب ثْشُثذیي تشتیت  .هتذاٍل است، هشتفغ هی سبصد

-َس خَدکبس تطخیع دادُ ضذُ ٍکٌتشل. ثب استفبدُ اص هکبًیضم هؼشفی ضذُ، تغییش ثبس دس سیضضجکِ ثِ طگبى اًشطی حفظ هی ضَدکٌٌذ

ول هی ضَد. ثِ هٌظَس اسصیبثی الگَی پیطٌْبدی، یک سیضضجکِ کٌٌذُ دس طَل صهبى گزسای هٌجغ تب سسیذى ثِ حذ تَاى هطلَة ٍاسد ػ

 .ثِ ػٌَاى ًوًَِ هَسد آصهبیص قشاس گشفتِ است. ًتبیج ضجیِ سبصی ثِ خَثی ًطبى دٌّذُ ثْجَد تخػیع تَاى دس سیضضجکِ است

 

 .ثْشُ ٍسی اًشطیتَاى،  هذیشیتتَلیذ پشاکٌذُ، سیضضجکِ الکتشیکی، هٌجغ : کلیدی واشه های

 

 هسؼَد ػلی اکجش گلکبسی هسئَل : ًَیسٌذًُبم 

 داًطگبُ غٌؼتی خَاجِ ًػیش الذیي طَسیی هسئَل : ًطبًی ًَیسٌذُ
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 مقدمه .1

است  غٌؼت ثشقسبختبس دس  یک هفَْم جذیذسیضضجکِ الکتشیکی 

اص هٌبثغ تَلیذ پشاکٌذُ ٍ ثبسّبی الکتشیکی ثب  ایکِ ثیبًگش هجوَػِ

. سیضضتجکِ ّتب   [1]قبثلیت ػولکشد هجضا اص ضجکِ سشاسشی استت  

شاحی آى ّب هی تَاًٌذ ثِ ضجکِ سشاستشی هتػتل   ثستِ ثِ ًَع ط

ضًَذ ٍ دس استقبی پبساهتشّبی کیفیت تَاى ٍ یب فتشٍش اًتشطی دس   

دس ػولکتشد  . [2]چْبسچَة ثتبصاس ثتشق هطتبسکت داضتتِ ثبضتٌذ      

هٌبثغ هَجَد ٍظیفِ تبهیي اًشطی سا ثِ ػْتذُ   ،ای سیضضجکِجضیشُ

ًَتِ ای  ػولکشد تَلیتذ کٌٌتذُ ّتب ثبیتذ ثتِ گ     دس ایي حبلت  داسًذ.

ثتِ   ضتَد  کٌتشل گشدد کِ تَاى هَسد ًیبص ثبس ثتیي هٌتبثغ تَصیتغ    

طَسی کِ ایي تخػیع تَاى ثب تَجِ ثتِ ظشفیتت هٌتبثغ غتَس      

 .[3]گیشد 

یذ دس سیضضجکِ ّب ، هٌبثغ ثبیذ اًؼطبف ثِ دلیل ظشفیت هحذٍد تَل

پزیشی ثبالیی دس پبسخگَیی ثِ تغییشا  ثبس داضتِ ثبضٌذ. دس غیتش  

ایي غَس  پبیتذاسی سیضضتجکِ ثستیبس ضتکٌٌذُ خَاّتذ ثتَد. دس       

ضشایطی کِ هٌبثغ هجتٌی ثش هجذل ّبی الکتشًٍیک قذس ، قبثلیت 

، ًجتَد  کٌتشل پزیشی سشیغ سا دس اختیبس سیضضجکِ قشاس هی دٌّتذ 

ای تَاى ثبس ثِ ػٌَاى یک ظشفیت کبفی ثشای تبهیي تغییشا  لحظِ

 .[4]چبلص جذی هطشح است 

هٌبثؼی هبًٌذ پیل سَختی ثتِ دلیتل داسا ثتَدى فؼتل ٍ اًفؼتبال       

تَلیتذ تتَاى ّستتٌذ. ػوتذتب اص     هکبًیکی داسای تتبخیش ًستجی دس   

َد دیٌبهیتک ایتي هٌتبثغ استتفبدُ     رخیشُ سبصّبی اًشطی ثشای ثْج

ثش ثَدى ایتي سٍش چٌتذاى هقتشٍى ثتِ     ضَد کِ ثِ دلیل ّضیٌِهی

دس کٌبس هٌبثغ سشیؼتش  ثغبایي هٌ . دس حبلت دیگش[5]غشفِ ًیست 

 ،کِ ٍجَد ػذم قطؼیت ذًضَهبًٌذ ثبدی ٍ خَسضیذی استفبدُ هی

 .[6]بثلیت اطویٌبى چٌیي سیستن ّبیی سا کبّص هی دّذ ق

تتَاى دس  دس ایي هقبلِ یک سبختبس جذیذ ثتشای ثْجتَد تخػتیع    

اسائِ ضذُ است. دس ایي سبختبس تَاى تخػیع  الکتشیکیسیضضجکِ 

یبفتِ ثِ هٌبثغ داسای تبخیش صهبًی دس تَلیذ تَاى ثتِ ًحتَی استت    

کِ ثذٍى ثْشُ گیشی اص رخیتشُ ستبصّب ٍ تحویتل ّضیٌتِ ا،تبفِ،      

 گشدد.  شقشاس هیتَاصى تَلیذ ٍ هػشف ثِ خَثی ث

 

 مدیریت توان مدل  .2

دس ًظش سشاسشی سیضضجکِ دس حبلت هجضا اص ضجکِ دس ایي هطبلؼِ 

گشفتِ هی ضَد. ثٌبثشایي تَلیذ کٌٌذُ ّب ػالٍُ ثش ػْذُ داس ثتَدى  

ثبیذ ٍلتبط ٍ فشکتبًس سا   ،تبهیي کلیِ تَاى اکتیَ ٍ ساکتیَ هَسد ًیبص

 حفظ کٌٌذ.  ًیض دس هحذٍدُ هجبص 

استت. اهتب    (localداسای هتبّیتی هحلتی     تَلیذ کٌٌذٍُلتبط ّش 

هبًٌذ ٍلتبط ثستِ ثتِ هحتل قتشاس گیتشی     فشکبًس هٌبثغ ًوی تَاًذ 

دس ثبس ّبی هختلت  هتفتبٍ  ثبضتذ. ایتي ًکتتِ دس       تَلیذ کٌٌذُ

تؼییي هقذاس تَاى تَلیذی هٌبثغ ثب تَجِ ثِ تَاى دسخَاستتی ثتبس،   

ًقص اسبسی سا ایفب هتی کٌتذ ٍ ستجت هتی گتشدد کتِ فشکتبًس        

( پیتذا کٌتذ. ثتشای دس     global خشٍجی هٌبثغ هبّیتت جتبهغ   

 ( اسائِ ضذُ است.1هٌبست تش ایي هفَْم فشهَل  

 1          )              

{
 
 

 
 
             
             

 
 
 

             

 

هقتذاس        فشکبًس جتبهغ سیضضتجکِ استت.      دس ایي ساثطِ 

است ٍ هیتضاى تتبریش    تَاى اکتیَ ،شیت دسٍح  ٍ ًبهی فشکبًس 

ثش استبس   سٍی فشکبًس سا تؼییي هی کٌذ.(   گزاسی تَاى اکتیَ 

تتَاى اکتیتَ    یب ّوبى ،شیت دسٍح  ( ٍ پس اص تؼییي 1فشهَل  

ثشای ّش هٌجغ، تَاى خشٍجی آى ثتِ ضتکلی استت کتِ هٌجتش ثتِ       

داضتي فشکبًس خشٍجتی ثشاثتش ثتب ستبیش هٌتبثغ هتی ضتَد. ایتي         

ّوگشایی فشکبًسی ثتِ ستشػت دس تٌظتین تتَاى خشٍجتی هٌتبثغ       

-ِ ایٌکتِ ثشختی اص هٌتبثغ هبًٌتذ پیتل     ثب تَجِ ث غَس  هی گیشد.

سَختی داسای تبخیش صهبًی دس تَلیذ تَاى ٍ سسیذى ثِ حذ ًتبهی  

( 1ّستتتٌذ، ثتتش استتبس هطخػتتِ دسٍح اسائتتِ ضتتذُ دس فشهتتَل  

هطتکل هَاجتِ   پبیذاسی فشکبًسی سیضضجکِ دس حضَس ایي هٌبثغ ثب 

 .  [7] هی گشدد

ی دس کٌبس پیل بص ثِ استفبدُ اص رخیشُ سبص اًشطًیپیطٌْبدی  سٍش

هجتٌی ثش تحلیتل سفتتبس ایتي هٌجتغ     ٍ سَختی سا هشتفغ هی سبصد 

ثتش   .س استت تَلیذ پشاکٌذُ اًشطی دس هَاجِْ ثب تغییشا  پلِ ای ثتب 

صهبى سسیذى تَاى پیل سَختی اص حذ فؼلتی  هذ  دس  ایي اسبس

اًشطی فشاّن ًطتذُ ثبسّتبی الکتشیکتی ثتِ      تبهیيحذ هطلَة،  ثِ

ػْذُ هٌبثغ ثب دیٌبهیک سشیغ خَاّذ ثَد. ثِ ػجبس  دیگش ًیبص ثتِ  

ًػت ظشفیتت پطتتیجبى ثتشای ججتشاى دیٌبهیتک پیتل ستَختی        

تخػیع اًتشطی ثتیي هٌتبثغ     ثشطشف هی ضَد. ایي کبس ثب هذیشیت

 دس سیضضجکِ ثب ظشفیت ًػت ضذُ هَجَد اًجبم هی ضَد.

اص ًتتَع سیستتتن ّیجشیتتذ   DG1  ٍDG2(، هٌتتبثغ 1دس ضتتکل  

ثبتشی ّستٌذ کِ داسای قبثلیت پبسخگَیی سشیغ ثتِ   -خَسضیذی

پیتل ستَختی اص ًتَع اکستیذ جبهتذ       DG3تغییشا  ثتبس استت.   

۶۲
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 SOFCى ثتتِ تتتَاى هطلتتَة ( ٍ داسای تتتبخیش صهتتبًی دس سستتیذ

 تَلیذی است.

 
ثب کٌتشل  ضضجکِیدس س یاًشط ذیسِ هٌجغ تَل یذی(: تَاى تَل1ضکل  

 ثبس شییتغ طیدس ضشا یطٌْبدیکٌٌذُ پ

ثب استفبدُ اص کٌتشل کٌٌذُ پیطتٌْبدی، پتس اص ٍقتَع تغییتش ثتبس      

دسسیستن تَاى پیل سَختی سفتِ سفتِ افضایص هی یبثذ. ثتِ ایتي   

پس اص تغییش ثبس، ٍقَع آى ثب سٍش اسائتِ ضتذُ   تشتیت کِ ثالفبغلِ 

دس هقبلِ تطخیع دادُ هی ضَد. تَاى اختػتبظ یبفتتِ ثتِ پیتل     

سَختی دس لحظِ اٍل پس اص تغییتش ثتبس ثشاثتش هقتذاس آى قجتل اص      

-ایي اختػبظ تَاى کن کن افضایص هیتغییش ثبس تٌظین هی ضَد. 

َلیتذ تتَاى   یبثذ کِ ایي افضایص هتٌبست ثب ربثت صهبًی هٌجتغ دس ت 

 سسذ.است. دس ًْبیت تَلیذ هٌجغ ثِ هقذاس هطلَة هی

 

   نتیجه گیری. 3

ثب تَجِ ثِ ٍجَد هٌبثغ داسای دیٌبهیتک دس تَلیتذ تتَاى، ستبختبس     

جذیذی ثشای تخػیع تَاى ثیي تَلیتذ کٌٌتذُ ّتب دس سیضضتجکِ     

اسائِ ضذُ است. دس سٍش ّبی هشستَم اص رخیتشُ ستبصّب دس کٌتبس     

دُ هتی کٌٌتذ. اهتب    دیٌبهیک هبًٌذ پیل سَختی استفبهٌبثغ داسای 

، اص ظشفیت هَجَد ثشای ججشاى تبخیش صهتبًی  دس سٍش پیطٌْبدی

هٌبثغ دس پبسخگَیی ثِ تغییشا  ثبس ثْشُ گشفتِ ضذُ است. ثِ ایي 

ٍسی دس سیضضجکِ استقب یبفتِ ٍ ثِ دلیل ػذم استفبدُ اص تشتیت ثْشُ

استت. ثتب اػوتبل سٍش    رخیشُ سبص دس ّضیٌِ غشفِ جتَیی ضتذُ   

تطخیع خَدکبس تغییش ثبس سیضضجکِ، کٌتشل کٌٌذُ پیطٌْبدی دس 

ضتَد ٍ دیٌبهیتک تخػتیع تتَاى سا     ضشایط گزسا ٍاسد ػوتل هتی  

ثْجَد هی دّذ. ّوچٌیي هٌبثغ ثب پبست  کٌتذ پتس اص تغییتش ثتبس      

دچبس جْص دس تَاى تخػیػی ًوی ضًَذ. ثب اػوبل سٍش جذیتذ  

کتبسایی آى دس تخػتیع هٌبستت     سٍی یک سیض ضجکِ آصهبیطتی، 

 تَاى ًطبى دادُ ضذُ است.
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ثؼتِ ثِ ًَع هحلَل )یب خذهت( ٍ ًیض تَالی هشاحل دس فشآیٌذّبی صًجیشُ ثِ  تأهیيیک صًجیشُ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ٍاقغ  :چکیده

تالؽ هب تَػؼِ یک چبسچَة  تأهیيجیشُ هیـَد ٍ ًیض ثب تَجِ ثِ ضشٍست اسصیبثی ػولکشد ٍ ثْجَد صً ثٌذی اؿکبل هتفبٍتی دػتِ

هحلَل ٍ تحَیل  ّبی خبف ثب تَجِ ثِ دٍ هـخلِ ػولکشدی کلیذی کیفیت تأهیيػبختبسی دس اسصیبثی ػولکشد ٍ ثْجَد صًجیشُ 

ختبّبی ّوگشا ٍ ػبکِ تشکیجی اص )پیًَذی ثب ػبختبس  تأهیيگیشی کبسایی صًجیشُ  تبُکیذ هب دس ایٌجب سٍی اسصیبثی ٍ اًذاصُ ثوَقغ هیجبؿذ.

ّبی ػولکشدی آى اػت کِ دس ایي اهش اص اثضاسّبی سٍیکشد ؿؾ ػیگوب اػتفبدُ هی ؿَد.  دس ًْبیت  ثب تَجِ ثِ ؿبخقػت( ٍاگشا

دس رات خَد  کِ ّبی سٍیکشد ؿؾ ػیگوب اسائِ هیـَد ثب اػتفبدُ اص ؿبخق تأهیيػبختبسی جبهغ دس اسصیبثی ػولکشد صًجیشُ 

گیشی  د ؿؾ ػیگوب کِ کوی ّؼتٌذ هیجبؿذ. سٍیکشد ؿؾ ػیگوب یک هقیبع اًذاصُی اثضاسّبی سٍیکش بیِگشاػت چشاکِ ثش پ ّذف

 .هٌبػت ثشای ػطح ٍػیؼی اص كٌبیغ ٍ فشآیٌذّب فشآّن هیکٌذ

 

 .RTYؿبخق  ؛ اسصیبثی ػولکشد؛ سٍیکشد ؿؾ ػیگوب؛پیًَذی تأهیيصًجیشُ : کلیذی ٍاطُ ّبی

 

 ٍصیفبطوِ فیشی هؼئَل : ًبم ًَیؼٌذُ

 ، ٍاحذ اٍل44(، تقبطغ فشحضادی، پالک 22کَی ًلش، خیبثبى یَػفی)ی هؼئَل : ًـبًی ًَیؼٌذُ
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 مقدمه .1
اػأت. ثأشای    تأأهیي ػیؼتن پبیؾ ػولکشد اص الضاهبت ّش صًجیشُ 

ثِ ثْجَد هأذاٍم   تأهیيهَفقیت دس هحیط کؼت ٍ کبس، صًجیشُ ی 

 تأهیيػولکشد صًجیشُ ی  ًیبص داسد. ثشای ایي هٌظَس الصم اػت کِ

اسصیبثی ؿذُ ٍ هؼیبسّبی ػولکشدی آى اػأتخشا  گأشدد. تحلیأل    

ٍ  ّأبی ػولکأشدی کلیأذی آى    ٍ توشکض ثش ؿأبخق  تأهیيصًجیشُ 

هیجبؿذ. اثأضاس هأَسد اػأتفبدُ     ي تحقیقپبیؾ ػیؼتن اص اّذاف ای

، اثضاسّبی ؿؾ ػیگوب هی ثبؿذ. ؿأؾ ػأیگوب، داسای یأک    ؿذُ

DMAIC مًبهتذلَطی ثْجَد ثِ 
ّأبی   کِ اص طشیق آى ٍ ؿبخق *

ؿؾ ػیگوب ، دس هؼیش ثْجَد فشایٌذّب هأب  هتذٍلَطی گیشی  اًذاصُ

 سا یبسی هی کٌذ.

اػتفبدُ اص اػأتبًذاسد ؿأؾ   ثِ  2003اٍلیي ثبس داػگَپتب دس ػبل 

ثأشای   ی خطأی تأهیٌػیگوب ثشای اًذاصُ گیشی ٍ ثْجَد صًجیشُ ی 

 [1]پشداختِ اػت.  تک هـخلِ ثحشاًی

اص سٍؽ طشاحی ؿؾ ػأیگوب   خَد دس هقبلِ( 2002َػف ػبهش )ی

ٍ اًذاصُ گیأشی ػولکأشد آى اػأتفبدُ     تأهیيثشای طشاحی صًجیشُ 

یأک اص اػاأب صًجیأشُ ثبیأذ      ّأش  کِ ؿَد دس آًجب ػٌَاى هیکشدُ. 

خشٍجأی قبثأل اًأأذاصُ گیأشی داؿأتِ ثبؿأأذ تأب هیأضاى ثْجأأَد دس       

ی هٌبػأجی  پغ ًیبص اػأت یأک هؼیبسّأب   ، فشآیٌذّب هـخق ؿَد

IDDOVچشخِ ٍی دس ایي ساُ اص  .ثشای صًجیشُ ؿٌبػبیی ؿَد
† 

اػتجأبس ػأٌجی(    –ثْیٌأِ ػأبصی   –طشاحأی  –تؼشیأف  –)ؿٌبخت

کِ ثیـتش سٍی الگَ ثشداسی تبُکیأذ داسًأذ. اهأب     اػتفبدُ کشدُ اػت

ًیبص ثِ چبسچَة ّبی گؼتشدُ تشی اػت تب ثتأَاى ثْجَدّأب سا ثأِ    

ی کلیأذی ػولکأشد ٍ اّأذاف    ّأب  ّبی اػتشاتظیک، ؿأبخق  ثشًبهِ

 [2]ثْجَد هشتجط ػبخت. 

 تأهیيگیشی ػولکشد صًجیشُ  ، احوذ ػوبس دس اًذاص2011ُدس ػبل 

 [3] گیشد. ّبی ؿؾ ػیگوب ثْشُ هی ٍ ثْجَد آى اص اثضاس خطی

 اػبػأب   تأهیي صًجیشُ ػولکشد کِ داؿت اظْبس تَاى هی ٍضَح ثِ

 تحَیل ٍ ثتثب کیفیت ؿبهل کلیذی ػولکشدی ی هـخلِ دٍ ثِ

 هؼیَة خذهت یک یب هؼیَة هحلَل یک .اػت ٍاثؼتِ هَقغ ثِ

                                                 
* difine-measurement- analyse- improve- control 
† identify- define- design-optimize-validate 

ِ  اگأش  حتأی  ؿذ، خَاّذ هـتشی سضبیت ػذم ثِ هٌجش  هَقأغ  ثأ

دس ایأي هقبلأِ یأک سٍؽ     .ثأشػکغ  ٍ ؿأَد  دادُ هـتشی تحَیل

ٍ ًْبدّأبیؾ ثأِ    تأأهیي ػبختبس یبفتِ کِ دس آى ػولکشد صًجیشُ  

ٍ ثْجأَد دادُ ؿأَد، ثأِ     تَاًذ اًذاصُ گیشی، ثشسػأی  ثش هیؤطَس ه

 کوک اػتبًذاسد ؿؾ ػیگوب ثشسػی ؿذُ اػت.

 

 تأهینگیری عولکرد زنجیره  اندازه یافته ساختار توسعه .2

یأک   لأضٍم ایجأبد   هأی تأَاى   ػبختبسّبی پیـأیي  ثب ثشسػی هشٍس

چبسچَة ٍ یب اػتشاطی ثشای یک صًجیشُ تبهیي ایجبد کشد کأِ دس  

ایٌذ آهبسی، ؿأؾ ػأیگوب ٍ   آى اص تشکیجی اص سٍؽ ّبی کٌتشل فش

طشاحی تلشاًغ اػتفبدُ کشد. کبّؾ تغییش پأزیشی فشایٌأذّب هأی    

تَاًذ هٌجش ثأِ فـأشدُ ؿأذى صهأبى ػأیکل ٍ دس ًتیجأِ ثْجأَد        

ػولکشد تحَیل ؿأَد. ثأشای ایأي هٌظأَس، دس ایأي پبیأبى ًبهأِ اص        

ؿبخق ّبی قبثلیت فشایٌذ ثشای طشاحأی تلأشاًغ ؿأؾ ػأیگوب     

 ل اػتفبدُ ؿذُ اػت.ثشای ثْجَد ػولکشد تحَی

 تأهینگام اول: ترسین شبکه زنجیره 

 تأهیيّبیی کلی ثشای تشػین ؿجکِ صًجیشُ  ( گبم1441لوجشت )

اسائِ داد کِ ؿبهل ػِ هشحلِ اكلی ؿٌبػبیی ًْبدّبی صًجیشُ 

، ؿٌبػبیی فشآیٌذّبی کلیذی، ٍ تؼشیف یک ػبختبس تأهیي

ثؼتِ ثِ ًَع  تأهیيصًجیشُ  ای ثشای ّش فشآیٌذ هیجبؿذ. ؿجکِ

هحلَل )یب خذهت( ٍ ًیض تَالی هشاحل دس فشآیٌذّبی صًجیشُ 

ّب دس یک طجقِ  ؿَد. ثب تَجِ ثِ ایي پیچیذگی دػتِ ثٌذی هی

ی جشیبى هَاد ثیي تؼْیالت هیتَاى  ثٌذی ػبختبسی ثش پبیِ

ّوگشا)هًَتبطی(، ٍاگشا)دسختی(،  سا دس چْبس دػتِ تأهیيصًجیشُ 

 (. 2001ای( )ثیوَى  ی کشد: )ؿجکِثٌذ طجقِ پیًَذی ٍ ػوَهی

ّب کوتش ثِ كَست خطی یبفت  تأهیيدس دًیبی ٍاقؼی صًجیشُ 

تشی خَاٌّذ داؿت، لزا ػبختبسّبی  ؿًَذ ٍ اؿکبل پیچیذُ هی

پیـیي کبسایی هحذٍدی خَاّذ داؿت. دس اجشای کبساتش ایي 

پیًَذی کِ تشکیجی  تأهیيای صًجیشُ  ی آى ًوًَِ ػبختبس ٍ تَػؼِ

  گیشین. ثبؿذ سا دس ًظش هی یٌذّبی ّوگشا ٍ ٍاگشا هیاص فشآ

شش سیگوا روی  DMAICسازی چرخه  گام دوم: پیاده

 تأهینزنجیره 

، داخل کشدى تأهیيدس ایي ػبختبس ساّکبس اسصیبثی صًجیشُ 

اػت. ثب پیبدُ کشدى  تأهیيهتذٍلَطی ؿؾ ػیگوب دس صًجیشُ 

حذّبی ؿؾ ػیگوب هشصّبی اػتبًذاسد ٍا DMAICهتذٍلَطی 
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سا ثب یک چبسچَة هٌبػت هـخق کشدُ ٍ ثب  تأهیيصًجیشُ 

ؿبخق ّبی آهبسی ٍ کیفی ؿؾ ػیگوب آًشا اسصیبثی کشدُ ٍ 

  ثْجَد هیجخـین.

 DMAICچشخِ 

کِ ؿبهل تؼشیف هؼبلِ ٍ اّذاف آى، هحشٍسیت ّب  فبص تؼشیف: -1

ٍ فشضیبت هؼبلِ، تؼییي صًجیشُ ّبی هَسدًظش اػن اص هـتشی، 

تؼییي ، ٍ هـتشیْب ، تَصیغ کٌٌذُُ، تَصیغ کٌٌذُکٌٌذ تأهیي

CTQ
ثب تَجِ ثِ ًَع  ّبی ثحشاًی کیفیت کِ یب هـخلِ ‡

ثشای  هثال  .ؿَد هـتشی ٍ كذای ّشًَع هـتشی تؼییي هی

 –یٌفؼبى فقط ػَد هْن اػت ٍ ثشای هـتشی کیفیت هحلَلر

 .فشٍؽ اص پغ خذهبت هَقغ ثِ تحَیل

 فشضیبت ػبختبس هَسد ًظش :

 شد توبم هشاحل صًجیشُ هؼتقل اص ّن ّؼتٌذ.ػولک-

 پیًَذی ٍ تک هحلَلی هیجبؿذ. تأهیيصًجیشُ -

تحَیل ثِ هَقغ اسصیبثی  ٍ دٍ ؿبخق ػولکشدی کلیذی کیفیت،-

 هیـَد.

داسای کیفیت کبسکشدی قبثل  ،یک هحلَل )یب خذهت( هؼیَة-

 قجَل ًیؼت یب دسٍى پٌجشُ صهبًی تحَیل هقشس قشاس ًگشفتِ اػت.

-CTQُثٌذی  دػتِ تأهیي ّب سا ثش حؼت ٍاحذّبی صًجیش

ّبی  هیکٌین، ثذیي كَست کِ دس ّش ٍاحذ صًجیشُ تبهیي هـخلِ

 کیفی تؼشیف هیکٌین.ثحشاًی کیفیت سا کوی ٍ 

 گیشی فبص اًذاصُ -2

گیشی دس ایي هشحلِ تؼشیف هیگشدد. اػتقشاس  ؿبخق اًذاصُ

ض اص خشٍجی ّبی گیشی ًی صیشثٌبی فشآیٌذ ٍ اسصیبثی ػیؼتن اًذاصُ

 هیجبؿذ. DMAICفبص دٍم چشخِ 

RTY(، 2000)یفَگلٍ ثش یّش
ؿبخق  یکسا ثِ ػٌَاى  §

کِ  کشدًذ یفتؼش یٌذفشآ یکهشاحل دس  یتوبه یػولکشد خشٍج

DPMO یّب دس ٍاقغ دادُ
هحلَل  یب یٌذفشآ یک یسا ثشا **

اػت کِ ػطح  یشیگ ؿبخق اًذاصُ یِ RTY. کٌذ یخالكِ ه

 ..گیشد یسا اًذاصُ ه یّوبى خشٍج یب یٌذفشآ یفیتک یکل

                                                 
‡ Critical To Quality  
§ Rolled Throughput Yield 

** Defect Per Million Oportunity 

)کِ  ّب یهٌجش ثِ آؿکبس ؿذى دٍثبسُ کبس RTYػٌجِ  ثکبسگیشی

 یکلٍ ػ یٌِّض یؾپٌْبى، هَجت افضا یّب ثِ ػٌَاى کبسخبًِ

 کٌذ یٍ آًْب سا اص هحبػجبت ثبصدُ خبس  ه یذُ( گشدؿًَذ یه یذتَل

دس  فشآیٌذ پیn هیذاًین کِ ػولکشد یک صًجیشُ تأهیي خطی ثب 

پی اص حبكلاشة ػولکشد صیشفشآیٌذّب ثذػت هیبیذ. ثشای صًجیشُ 

، ػولکشد کلی ثلَست صیش دس 1تأهیي پیًَذی ػبختبس ؿکل 

 هیبیذ

1 2

1

min{ , ,..., }
j

RT i j j n

i

Y Y Y Y Y 



  

 

 

 تبهیي ثب ػبختبس پیًَذی : ؿجکِ صًجیشُ 1ؿکل

 

ّب ثلَست ّوگشا تشکیت ؿذُ ٍ ثِ ؿشکت هشکضی  تأهیي کٌٌذُ

ُ( هیشػٌذ. اصآًجبییکِ فشآیٌذ تک هحلَلی دس ًظش )تَلیذ کٌٌذ

ػولکشد کلی طجق گفتِ گشیَ  گشفتِ ؿذُ لزا دس هحبػجِ 

ّب  حبكلاشة ػولکشدّب ثِ ػٌَاى ػولکشد ًْبیی تأهیي کٌٌذُ

ٍاگشا دس حبلتی کِ اص تَلیذ  تأهیيهحبػجِ هیـَد. دس یک صًجیشُ 

ٌیوَم کٌٌذُ ثِ ػوت هـتشی هحلَل حشکت هیکٌذ، اًتخبة هی

 ّبػت. هقذاس ، ثْتشیي ثشآٍسد ثشای هحبػجِ ػولکشد هـتشی

DPUتَاى ثشا هحبػجِ هجوَع  هی RTYاص 
††

ثشای کل فشآیٌذ   

 ًیض اػتفبدُ کشد. 

lnT RTU Y  

 ٍRTY              :ًُشهبلیضُ ؿذ                 m
norm RTY Y 

بهْبی فشآیٌذی ػت، احتوبل ًشهبلیضُ ثشاثش ثب تؼذاد گ mکِ 

1کشدى یک ٍاحذ هؼیَة ثشاثش اػت ثب :  normY هقذاس ٍ .Z 

سا ثِ هب هیذّذ ٍ ػطح ػیگوب ثشاثش stZهٌطجق ثب ایي ػذد 

 خَاّذ ثَد ثب:

                                                 
†† Defect Per Unit 
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Sigma Level = stZ +1.5 

 

کِ ؿبهل ؿٌبػبیی ساّکبسّبی خزف گپ  ِ ٍ تحلیلفبص تجضی -3

ثیي ػولکشد هَجَد ٍ ػولکشد هطلَة هیجبؿذ ٍ ًیض ؿٌبػبیی 

( کِ ثِ طَس تأهیي ّبی کلیذی ػولکشدی صًجیشُ ؿبخقخشٍجی)

 هٌذی هـتشی تبثیش هیگزاسًذ. داس ثش سضبیت هؼٌی

 

، ثْجَد ایذُ ٍ یبفتي ساُ ّبی ثْتش، صًجیشٓ تأهیيفبص ثْجَد  -4

سصاًتش ٍ ػشیغ تش ثشای ػیؼتن اػت، کِ هی تَاًذ ثب ثْتشیي ا

  ػولکشد ٍ ثب الگَ گشایی هَجت ثْجَد فشآیٌذ ؿَد .

ثْجَد جذیذ دس صًجیشٓ تأهیي اًذاصُ  کِ کٌتشل فبص کٌتشل -5

ٍ هذیشیت ًشم افضاسی ثِ ػبدگی سًٍذ ثْجَد صًجیشٓ  ؿذُ گیشی

 تأهیي سا ثِ ًوبیؾ هی گزاسًذ.

 

 

 :گیشی ًتیجِ

 :گیشی ػولکشد ػبختبس اًذاصُ خالكِ هشاحل

  ُتأهیيتشػین ؿجکِ صًجیش: 

 تأهیي. ؿٌبػبیی ًْبدّبی صًجیشُ ی 1

 تأهیي. ؿٌبػبیی فشآیٌذ ّبی کلیذی کبسی دس صًجیشُ 2

 .  تؼشیف یک ػبختبس ؿجکِ ای ثشای ّش فشآیٌذ3

  ؿٌبػبییCTQ  ّش کذام اص فشآیٌذّبی ثحشاًی ّبی

کشدی، ػولکشد تحَیل، : کیفیت ػولتؼییي ؿذُ

  خذهبت پغ اص فشٍؽ

  تٌظین اػتبًذاسدّب ثشای ّشCTQتؼشیف خشاثی :  

 ِی  ثش پبیCTQ  :آٍسی دادُ  ( جوغ1ّب ٍ اػتبًذاسدّب

ٍ  DPUی  ( هحبػج3ِّبی ًوًَِ  ( اخز داد2ُ

YٍRTY   ثشای ّش CTQ  4ّش فشآیٌذ کلیذی )

ّب ثشای  CTQی  ثِ ػطح ػیگوبی ّوِ  RTYتجذیل 

ی افقی ثشای تؼییي  ( اًجبم هقبیؼ5ِفشآیٌذ کلیذی ّش 

  .قَت ٍ ضؼف فشآیٌذّبی کلیذی

  : دس ثشسػی ایٌکِ یک ثشسػی کٌتشل فشآیٌذ آهبسی

هقبدیش  هحبػجِفشآیٌذ تحت کٌتشل آهبسی ّؼت یب ًِ، 

DPU  ٍRTY  ًُوَداس کٌتشل ٍ تشػین ثشای ّش دٍس

  آى

شصّبی ؿؾ ػیگوب ه  DMAICثب پیبدُ کشدى هتذٍلَطی 

سا ثب یک چبسچَة هٌبػت  تأهیياػتبًذاسد ٍاحذّبی صًجیشُ 

هـخق کشدُ ٍ ثب ؿبخق ّبی آهبسی ٍ کیفی ؿؾ ػیگوب آًشا 

 تأهیيؿبخق ػولکشدی صًجیشُ دٍ دسًظش گشفتي  اسصیبثی کشدین.

اگشچِ ثب اص هحبػي ایي ػبختبس ثـوبس هیشٍد. ثِ طَس ّوضهبى 

س ّوضهبى ٍ ٍصى دسًظش گشفتي چٌذ ؿبخق ػولکشدی ثِ طَ

دّی ثِ آًْب ثشحؼت اّویت دس اسصیبثی، ػولکشد ػیؼتن سا 

استجبطی قَی ثب ضبیؼبت،  RTYؿبخق .کشددقیقتش پبیؾ 

کبسی ٍ سضبیت هـتشی داسد، کِ آًشا ؿبخلی قَی جلَُ  دٍثبسُ

، اثضاسّبیی ثؼیبس  RTY  ٍDPUًوَداسّبی کٌتشلی  هیذّذ.

  ثـوبس هیشًٍذ. تأهیيهٌبػت دس تحلیل ػولکشد صًجیشُ 

پیًَذی ، ثیـتشیي ػوَهیت ثب ػبختبس پیًَذی تأهیيصًجیشُ ؿجکِ 

ّب ثلَست تشکیجی اص استجبطبت  سا داسد ٍ دس اکثش كٌبیغ صًجیشُ

ٍاگشا ٍ ّوگشا یبفت هیـًَذ، لزا ػبختبس هٌبػت تشی ًؼجت ثِ 

  خطی هیجبؿذ. تأهیيػبختبس صًجیشُ 

  ػبصی صًجیشُ دس تؼشیف هؼآلِ ثْجَد ػؼی دس ّوگبم

ثب دسًظش گشفتي دٍ ؿبخق ػولکشدی صهبى  تأهیي

تحَیل ٍ کیفیت داؿتین. اگشچِ حل هؼآلِ ثْیٌِ 

ػبصی ثلَست تئَسیک جَاثگَ ًیؼت ٍ تٌْب ّذف 

  گزاسی ثشای ثْجَد اػت.
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بندی  های تعالی سازمانی و الويت تحليل عوامل کليدی مبتنی بر شاخص

 رفتهها در صنايع با فناوری پيش آن

 ٌبیحسي ه ،ارشذکبرشٌبسی داًش آهَختِ ،2 یًخؼ راحوذیاه،  بریداًش،  1 کًیهحسي صبدق ػول
3
ارشذ، کبرشٌبسی داًش آهَختِ ،

 ارشذکبرشٌبسی داًش آهَختِ، 4یشْرام اًتظبر

 

  راىیا - تْراى – داًشگبُ تْراى - غیصٌب یداًشکذُ هٌْذس -1

– amalnick@ut.ac.ir  
 راىای - تْراى –داًشگبُ تْراى  - غیصٌب یداًشکذُ هٌْذس -2

– amir.a.nakhaei@ut.ac.ir 
 راىیا – تْراى –داًشگبُ تْراى  - غیصٌب یداًشکذُ هٌْذس -3

–hassan.mina@ut.ac.ir 

 راىیا – تْراى –ی طَس يیرالذیداًشگبُ خَاخِ ًص - غیبصٌ یداًشکذُ هٌْذس -4

–sh.entezari@kntu.ac.ir 

 

شَد ایي است کِ ثهِ ثرخهی از ػَاههل     کٌذ ٍ ثبػث شکست آى هی ّب را ثب هشکل هَاخِ هی یکی از ػَاهلی کِ ثرخی از سبزهبى :چکیذُ

خْت هقبثلِ ثب ایي هشکل، اسهتابدُ از یهک ًظهبم     یسیر ثرًبهِ حیار یاز اثسارّبشَد.  هْن هجتٌی ثر تؼبلی سبزهبًی در سبزهبى تَخِ ًوی

ثٌذی ًوبیذ تب ثِ ّهر هؼیهبر ثهب     طَری کِ در ّر دٍرُ فبکتَرّبی سٌدش ػولکرد را ثراسبس ػولکرد سبزهبى رتجِ ارزیبثی هذٍى است؛ ثِ

ّب ثراسبس اّویتشبى، ثسیبر ضهرٍری   ثٌذی آى جِتَخِ ثِ هیساى اّویت آى تَخِ شَد. ثٌبثرایي شٌبخت ػَاهل هؤثر تؼبلی سبزهبًی ٍ رت

ثبشذ. ثٌبثرایي ًیبز اسهت تهب    ٍ هْن است. ّوچٌیي هیساى تورکس ثر رٍی ّر کذام از ػَاهل در گبم ثؼذ از شٌبخت، ثسیبر حبیس اّویت هی

دسهت آیهذ تهب ثهِ ّهر ػبههل ثهِ         خبًجِ شٌبختِ شًَذ ٍ ثباستابدُ از تکٌیکی هیساى اّویت ّر کذام ثِ ػَاهل هؤثر ثِ طَر خبهغ ٍ ّوِ

ی اّویت )ٍزى( آى تَخِ گردد. ثرایي اسبس در ایي هقبلِ یک رٍیکرد هجتٌهی ثهر فرایٌهذ تحلیهل سلسهلِ هراتجهی فهبزی خْهت          اًذازُ

ّهبی   سبزی رٍیکرد پیشٌْبدی در یکهی از شهرکت   ثٌذی ػَاهل هؤثر در ارزیبثی تؼبلی سبزهبًی ارایِ شذُ است. ًتبیح حبصل از پیبدُ رتجِ

 َّاپیوبیی در ایراًف ًشبى از کبرایی ٍ اثرثخشی ایي رٍیکرد است.

 

 هؼیبرُگیری چٌذ، تئَری فبزی، ارزیبثی ػولکرد، تصوینEFQM: کليدی واژه های

 

 یاحوذ ًخؼ ریاهی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

طجقِ سَم  غیداًشکذُ صٌب یتوبى هرکسداًشگبُ تْراى سبخی فٌ یداًشکذّْب سیپرد یتْراى کبرگر شوبلی هسئَل : ًشبًی ًَیسٌذُ

 غیَتر داًشکذُ صٌبیهرکس کبهپ
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 مقدمه .1
در ایي پژٍّش، رٍیکردی هجتٌی ثر فرایٌذ تحلیل سلسلِ هراتجی 

  ِ ّهبی سهبزهبًی در    ثٌهذی شهبخ    ثِ هٌظَر تؼییي اهتیهبز ٍ رتجه

کهِ ثهیي    شهَد. ثهِ دلیهل ایهي     صٌبیغ ثب فٌبٍری پیشرفتِ ارایِ هی

ؼیبرّبی استخراج شذُ رًٍذ سلسلِ هراتجی حهبکن  هؼیبرّب ٍ زیره

است ٍ ّوچٌیي ٍاثستگی درًٍی ثیي هؼیبرّب ثسیبر ًهبچیس اسهت   

کهِ   از فرایٌذ تحلیل سلسلِ هراتجی استابدُ شذُ است. ثرای ایهي 

ػذم قطؼیت ٍ اثْبم ًیس در رٍیکردی پیشهٌْبدی در ًظهر گرفتهِ    

 شَد از تئَری فبزی ثْرُ گرفتِ شذُ است.

 رد پيشنهادیرويک .2

در ایي گبم، ثِ اًتخبة ٍ استخراج هؼیبرّب ٍ  گام اول:

 شَد.  زیرهؼیبرّبی هٌبست هجتٌی ثر تؼبلی سبزهبًی پرداختِ هی

دّی هؼیبرّب ٍ زیرهؼیبرّبی ثِ  در ایي گبم ثِ ٍزىگام دوم: 

 شَد.  دست آهذُ از گبم قجلی پرداختِ هی

س هقبیسبت زٍخی، ّب ٍ استخراج هبتری ثؼذ از پر شذى پرسشٌبهِ

ٍزى هحلی ّریک از فبکتَرّب را از طریق رٍشی کِ تَسط ثسثَرا 

اًذ ثرای دی فبزی کردى ٍ ثذست ( ارایِ کرد2002ُ) *ٍ ثسکس

کٌین. رًٍذ ارایِ شذُ تَسط آٍردى ٍزى ّر فبکتَر استابدُ هی

 ّب در اداهِ آٍردُ شذُ است:آى

فرض کٌیذ 
i

j

gM ُی اػذاد فبزی هثلثی ٍاقغ شذُ ًشبى دٌّذ

 ام هبتریس هقبیسبت زٍخی ثبشذ ٍ دارین:jام ٍ ستَى iدر سطر 

(1)
 

1 1 1 1

( , , ), 1,2,3,...,
i

m m m m
j

g ij ij ij

j j j j

M a b c i n
   

    
 

 

ی حذپبییي، ٍسط ٍ ثِ ترتیت ًشبى دٌّذُ a ،b  ٍcکِ در آى 

را ثب  †ثبالی اػذاد فبزی هثلثی ّستٌذ. هیساى حذ ترکیجی فبزی

iS کٌین:ًوبیش دادُ ٍ ثِ صَرت زیر تؼریف هی 

(2)
 

1

1 1 1
i i

m n m
j j

i g g

j i j

S M M



  

 
   

 
  

 

      

  (3-2)
 

                                                 
* Bozbura & Beskese 

† Fuzzy synthetic extent 

کِ ثرای ثذست آٍردى 
1

1 1
i

n m
j

g

i j

M



 

 
 
 
  ثِ صَرت زیر ػول

 کٌین:هی

1 1 1 1 1 1 1 1

( , , )
i

n m n m n m n m
j

g ij ij ij

i j i j i j i j

M a b c
       

 
 

 
     

1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1
( , , )

i

n m
j

g n m n m n m
i j

ij ij ij

i j i j i j

M

c b a



 

     

 
 

 


  
 

 
کٌین. ثرای هثبل درخِ اهکبى ی اهکبى را تؼییي سپس ثبیذ درخِ

2 1M M شَد:ثِ صَرت زیر تؼریف هی 

1 22 1( ) [min( ( ), ( ))],M MV M M Sup x y y x   

 
 آیذ:هی ی زیر ثذستایي درخِ اهکبى از طریق راثطِ

2

2 1

2 1 1 2 1 2

1 2

2 2 1 1

1

( ) ( ) ( ) 0

( ) ( )

M

b b

V M M hgt M M d a c

a c
Otherwise

b c b a




 


     
 


  

   

 

  

 

 
ثیشتریي ارتابع هَخَد ثیي  dکِ در آى 

1M  ٍ2M  .است

 ی ایي هاَْم است.( ًشبى دٌّذ2ُشکل )

 
Figure 1: The intersection between M1 and M2 

 
 

ی اهکبى را ثرای اػذاد فبزی هحذة ثِ ی ثؼذی درخِدر هرحلِ

 کٌین:صَرت زیر تؼریف هی

1 2

1 2

( , ,..., )

[( ) & ( ) &...& ( )]

min( )

k

k

i

V M M M M

V M M M M M M

M M
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1,2,...,i k      
  

 کٌین کِثٌبثرایي فرض هی

( ) min ( )i i kd A V S S       
 کٌین:سپس ثردار ٍزى را ثِ صَرت زیر تؼریف هی

1 2( ( ), ( ),..., ( ))T

nW d A d A d A      
  

 کٌین:سپس ثردار ٍزى ثذست آٍردُ را ًرهبل هی

1 2( ( ), ( ),..., ( ))T

nW d A d A d A    
رّب تَاًین ٍزى هحلی ّریک از هؼیبرّب ٍ زیر هؼیب ثذیي ترتیت هی

 را ثِ دست آٍرین.

دست آٍردى ٍزى ًْبیی زیرهؼیبرّب، ثبیذ ٍزى هحلی  ثرای ثِ

هؼیبرّب را در ٍزى هحلی زیرهؼیبرّبیشبى ضرة کٌین. سپس 

 شًَذ. ثٌذی هی شبى رتجِ زیرهؼیبرّب ثراسبس ٍزى ًْبیی

 مراجع 
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رتبه بندی عوامل مدیریت هسینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی 

 شیراز

حویسُ رًدبز ،اعتبزیبر ،2حغي علطبًی اعتبزیبر،،  1عیسُ ًزخظ ًبهی ػٌب
3

 

 

 ایزاى -یبعَج -آساز اعالهی ٍاحس یبعَجزاًؾگبُ  -ػلَم اًغبًیزاًؾکسُ  -1

– namiana66@gmail.com 

 ایزاى -هزٍزؽت -آساز اعالهی ٍاحس هزٍزؽتزاًؾگبُ  -ػلَم اًغبًیزاًؾکسُ  -2

– soltani.hassan74@gmail.com 

 زاًؾکسُ ػلَم اًغبًی، زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس یبعَج، یبعَج، ایزاى -3

- hamidehranjbar22@yahoo.com 
 

اًدبم گزفتِ  "زر ؽزکت پتزٍؽیوی ؽیزاسکیفیت ذسهبت سی ػَاهل هسیزیت ّشیٌِ هَثز بز رتبِ بٌ "ایي تحمیك بب ّسف  :چكیده

گزز آٍری اطالػبت اس هطبلؼبت اعت ٍ بزای  ایي تحمیك بز حغب ّسف کبربززیپیوبیؾی هی ببؽس.  -. رٍػ پضٍّؼ  تَصیفیاعت

کبرکٌبى ؽزکت پتزٍؽیوی ؽیزاس بَزُ ٍ ًوًَِ آهبری  ًفزاس 222خبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ  کتببربًِ ای ٍ هیساًی اعتفبزُ ؽسُ اعت.

ًفز تؼییي گززیس. زر ایي پضٍّؼ، رٍػ ًوًَِ گیزی طبمِ بٌسی هتٌبعب بَزُ ٍ  پزعؾٌبهِ ّب بِ صَرت تصبزفی عبزُ بیي  142بزابز 

ل هبتزیظ همبیغبت سٍخی بزای کِ ؽبه بَزُهحمك عبذتِ  پزعؾٌبهِایي پضٍّؼ، ابشار هَرز اعتفبزُ زر افزاز خبهؼِ تَسیغ ؽسُ اعت. 

بب اعتفبزُ اس ضزیب آلفبی کزًٍببخ هَرز تبییس  رتبِ بٌسی ػَاهل هسیزیت ّشیٌِ اعت. رٍایی پزعؾٌبهِ اس طزیك هحتَایی ٍ پبیبیی ًیش 

بتی، ّشیٌِ لزار گزفتِ اعت. ًتبیح تحمیك ًؾبى زاز کِ اس بیي هَلفِ ّبی کیفیت ذسهبت)کیفیت ارائِ ذسهبت، عَز آٍری، هشیت رلب

ّوچٌیي اس بیي هَلفِ ّبی هسیزیت ّشیٌِ)ّشیٌِ  ارائِ ذسهبت بب کیفیت هْوتزیي اعت. ّبی هؾتزی ٍ رضبیتوٌسی هؾتزی(، هَلفِ

                                            ّشیٌِ ًیزٍی کبر بِ ػٌَاى هْوتزیي ػبهل هسیزیت ّشیٌِ ؽٌبعبیی ؽس.                         ًیزٍی کبر، ّشیٌِ هَاز اٍلیِ ٍ ّشیٌِ تدْیشات( 

 

 ؽزکت پتزٍؽیوی ؽیزاسی، تحلیل علغلِ هزاتبی ای اذ پی، هسیزیت ّشیٌِ، کیفیت ذسهبت، رتبِ بٌس: کلیدی واشه های

 

 عیسُ ًزخظ ًبهی ػٌبی هغئَل : ًبم ًَیغٌسُ

  namiana66@gmail.comٍاحس یبعَج زاًؾگبُ آساز اعالهی -ی هغئَل : زاًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽسًؾبًی ًَیغٌسُ
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 مقدمه -1

 ّب ّشیٌِ ّوِ کِ اعت اعتَار ًگزػ ایي بز ّشیٌِ هسیزیت

 ّب ّشیٌِ اس ای ػوسُ برؼ بلکِ ؽَز، ًوی ایدبز ذَز ذَزی بِ

 کِ ببؽٌس هی هسیزیت ّبی گیزی تصوین ًتیدِ ٍ هحصَل

 عبسهبى هحسٍز هٌببغ اس اعتفبزُ چگًَگی بِ هؼطَف ػوستبً

  [1].اعت

اطالػبت تْیِ ؽسُ بَعیلِ عیغتن هسیزیت ّشیٌِ بِ هسیزاى 

اخبسُ هی زّس تب ًغبت بِ هغبیلی چَى ٍضؼیت رلببتی عبسهبى، 

ارسیببی خٌبِ ّبی هثبت ٍ هٌفی ػَاهل هبلی ٍ غیز هبلی عزهبیِ 

گذاری ّب ٍ ٍ طزح ّبی ػولیبتی ٍ بِ کبرگیزی تَاى کبرکٌبى زر 

 .ٍ تحلیل اعتزاتضیک بپززاسًس تحمك اّساف هسیزیت، بِ تدشیِ

 ّشیٌِ هسیزیت: کِ گفت تَاى هی بٌسی خوغ یک زر [2]

 رضبیتوٌسی تبهیي بزای هسیزیت کِ اعت الساهبتی هدوَػِ

هی  اًدبم ّب ّشیٌِ هغتوز کبّؼ ٍ کٌتزل بب ّوزاُ هؾتزیبى،

 ٍ عَز رعبًسى حساکثز بِ ّشیٌِ، کوک هسیزیت ًظبم ّسف. زّس

 زر کِ اعت ایي هغئلِ [3]ت.اع آیٌسُ ٍ حبل زر ؽزکت ارسػ

 زًببل بِ ّن را ّشیٌِ افشایؼ کیفیت، افشایؼ هؼوَل، ؽزایط

 هسیزیت اػوبل صَرت زر هی ذَاّین پضٍّؼ ایي زر ٍ زارز

 اضبفِ ّشیٌِ آًکِ بسٍى ببؽین زاؽتِ ّن را بزتز کیفیت ّب، ّشیٌِ

اهزٍسُ عبسهبى ّبی ذسهبتی هتَخِ ایي هَضَع ؽسُ  [4].ؽَز

ًس کِ بِ هٌظَر حفظ هؾتزیبى ذَز ٍ کغب هشیت رلببتی، یکی ا

اس هَضَػبت هْن ٍ کلیسی کِ ببیغتی ّوَارُ هسًظز لزار گیزز، 

زر پضٍّؼ ّبی هرتلف  [5].بْبَز کیفیت ذسهبت هی ببؽس

هؾرص گززیسُ اعت کِ کیفیت ذسهبت هٌدز بِ رضبیت ٍ 

ری عبسهبى ٍفبزاری هؾتزیبى ؽسُ ٍ ًْبیتبً هٌدز بِ بمب ٍ عَزآٍ

 [7]ٍ [6].هی گززز

 روش شناسی تحقیق -2

زر پضٍّؼ حبضز رٍػ تحمیك بز اعبط عِ هبٌب طبمِ بٌسی    

ؽسُ اعت: ایي پضٍّؼ اس ًظز ّسف، پضٍّؾی کبربززی  

-تحمیمبت تَصیفیّوچٌیي اس ًظز هبّیت ٍ رٍػ زر زعتۀ 

پضٍّؼ حبضز بِ زلیل گیزز. اس عَی زیگز   لزار هیپیوبیؾی 

کِ زر فبصلِ سهبًی هؼیي اًدبم ؽسُ اعت، اس ًظز افك سهبًی  ایي

  .ببؽس همطؼی هی

 جامعه آماری -2-1

خبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ ؽبهل هدوَػِ ای  تحمیك حبضز زر  

 222ببؽس کِ تؼساز آًبى  اس کبرکٌبى ؽزکت پتزٍؽیوی ؽیزاس  هی

 ًفز هی ببؽس.

 نمونه آماری -2-2

ًوًَِ را بِ ػٌَاى حدن ًوًَِ  142ر پضٍّؼ حبضز تؼساز ز   

تؼییي گززیسُ ٍ عپظ پزعؾٌبهِ ّب  بز اعبط ًوًَِ گیزی 

بٌسی ًغبی)بز اعبط تؼساز کل کبرکٌبى ّز برؼ(، بِ   طبمِ

صَرت تصبزفی عبزُ بیي افزاز خبهؼِ تَسیغ ؽسُ اعت. حدن 

 .ًوًَِ ًیش اس خسٍل هَرگبى بسعت آهسُ اعت

 ی و پایایی ابسار گرد آوری داده هاروای -2-3

زر رٍػ هیساًی پزعؾٌبهِ یکی اس هتساٍلتزیي طزق 

اًدبم تحمیك اس پزعؾٌبهِ هحمك  بزایآٍری اطالػبت اعت.  خوغ

عَال )بزای هسیزیت  15عبذتِ اعتفبزُ ؽسُ اعت کِ ؽبهل 

ّشیٌِ ٍ کیفیت ذسهبت( هی ببؽس کِ ّوِ ایي عَاالت بِ صَرت 

طزاحی ٍ هَرز اعتفبزُ لزار گزفتِ  ی لیکزتطیف پٌح گشیٌِ ا

اًس. رٍایی هحتَایی آى ّب تَعط کبرؽٌبعبى هَرز تبییس 

بِ هٌظَر بزرعی اػتببر )عبسگبری زرًٍی(  لزارگزفتِ اعت.

 پزعؾٌبهِ، اس ضزیب آلفبی کزًٍببخ اعتفبزُ ؽسُ اعت.

 رتبه بندی نهایی گسینه ها -3

یٌِ ّب را ًؾبى هی خسٍل سیز رتبِ بٌسی ٍ اٍساى ًْبیی گش

 زّس :
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 رتبه بندی و اوزان نهایی گسینه ها -1جدول 

 رتبِ ٍسى گشیٌِ 

 1 .524 ّشیٌِ ًیزٍی کبر

 2 .255 ّشیٌِ هَاز

 3 .241 ّشیٌِ تدْیشات

بب تَخِ بِ خسٍل ببال هؾرص هی ؽَز کِ بِ طَر کلی هْن 

تزیي ػبهل ٍ ؽبذص هسیزیت ّشیٌِ زر ؽزکت پتزٍؽیوی 

ّشیٌِ ًیزٍی کبر هی ببؽس کِ ببیس خْت تصوین گیزی ؽیزاس، 

ّبی ؽزکت ٍ رعیسى بِ افشایؼ کیفیت ذسهبت ٍ حساکثز بْزُ 

 ٍری ؽزکت هَرز تَخِ هسیزاى لزار گیزز.

 نتیجه گیری  -4

ًتبیح ًؾبى زاز کِ اس بیي هَلفِ ّبی کیفیت ذسهبت)ارائِ 

بتی ذسهبت بب کیفیت، عَز آٍری، رضبیتوٌسی هؾتزی، هشیت رلب

ٍ ّشیٌِ ّبی هؾتزی( هْوتزیي ؽبذص کیفیت ذسهبت، ارائِ 

ذسهبت بب کیفیت ٍ اس بیي هَلفِ ّبی هسیزیت ّشیٌِ اثز گذار بز 

کیفیت ذسهبت)ّشیٌِ ًیزٍی کبر، ّشیٌِ هَاز اٍلیِ ٍ ّشیٌِ 

تدْیشات( زر ؽزکت پتزٍؽیوی ؽیزاس، هْوتزیي ؽبذص 

ببیس زر تصوین هسیزیت ّشیٌِ،  ّشیٌِ ًیزٍی کبر هی ببؽس کِ 

 گیزی هَرز تَخِ هسیزاى لزار گیزز.
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 ارائٍ مدلی بزای ارسیابی تامیه کىىدگان کاالَای استزاتژیک در شزکت گاس استان اصفُان

 داًـجَی دکتشی  4،آرس ثشاتی 3، کبسؿٌبع، اػظن خلیلی کبسؿٌبع اسؿذ2، داًـیبس، ػلی ًقذی 1آسؽ ؿبّیي

 .ػضَ ّیئت ػلوی داًـکذُ ػلَم اداسی ٍ اقتلبد، داًـگبُ اكفْبى، ایشاى1                             

Shahinmailbox@yahoo.com 
 بظش پشٍطُ، اكفْبى، ایشاى.هؼبٍى هبلی ٍ پـتیجبًی ؿشکت گبص اكفْبى،2ً                                                

                                                Poshtibani@nigc-isfahan.ir                            
 داًـگبُ اكفْبى،ایشاى .کبسؿٌبع اسؿذ هذیشیت كٌؼتی3                                            

                                                    Akhalili90@gmail.com 

 .داًـجَی دکتشی آیٌذُ پظٍّی، پظٍّـکذُ ؿبخق پظٍُ، داًـگبُ اكفْبى،ایشاى4                                           

                                                Azar.barati@gmail.com  

 چکیذُ

ّذف ایي هقبلِ اًتخبة تبهجي کٌٌذگبى ؿشکت گبص اػتبى اكفْبى ثب دس ًظش گشفتي ّوضهبى کیفیت ٍ قیوت هی ثبؿذ. دس ٍاقغ 

فتي قیوت پیـٌْبدی، قیوت تشاص ؿذُ ّذف ایي اػت کِ دس هٌبقلبت ثشای اًتخبة تبهیي کٌٌذُ هٌبػت ثِ جبی دس ًظش گش

 ثبصسگبًی عشاحی ؿذُ اػت –هذ ًظش قشاس گیشد. ثِ ّویي جْت هذلی ثشای تؼییي  ضشیت اسصیبثی فٌی 

دُ کبالی اػتشاتظیک ثشای عشاحی هذل ّبی هٌحلش ثِ فشد اص عشف ؿشکت گبص اػتبى اكفْبى ثِ تین پظٍّـی پشٍطُ  اثتذا 

هؼیبسّبی هٌبػت ّش یک اص دُ کبال ثِ ّوشاُ ػٌجِ ّب ٍ ٍصى ت ٍ ًظش ػٌجی اص خجشگبى پغ اص ثشسػی ادثیبهؼشفی ؿذ. 

 هؼیبسّب تؼییي ؿذ.

ثبصسگبًی،اًتخبة تبهیي کٌٌذُ، ؿشکت گبص اػتبى  –: کبالی اػتشاتظیک ،قیوت تشاص ؿذُ.، ضشیت اسصیبثی فٌی کلمات کلیدی

 اكفْبى

 .مقدمٍ 1

اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى فشایٌذی اػت کِ دس آى تبهیي 

کٌٌذگبى اػتشاتظیک  قبثل قجَل ثِ هٌظَس افضایؾ هضیت 

، 1سقبثتی ؿشکت اًتخبة هی ؿًَذ)ثبػکبساى ٍ ّوکبساى

(. 3،2111: لی ٍ کین2111، 2:ثبی ٍ ػبسکیغ2112

اًتخبة تبهیي کٌٌذگبًي ًقؾ اػبػی سا دس ػولکشد ٍ 

کبسایی یک ػبصهبى داسد ٍ تبثیش هؼتقیوی ثش کبّؾ 

ّضیٌِ ّب، افضیؾ ػَد ٍ اًؼغبف پزیشی داسد)ثیکخبخیبى ٍ 

(. هٌبقلِ فشایٌذی اػت سقبثتی ثشای 2115، 4ّوکبساى

                                                           
1
 Baskaran et al. 

2
 Bai and Sarkis 

3
 Lee and Kim 

4
 Beikkhakhian, Y., Javanmardi, M., Karbasian, M., Khayambashi, B. 

لِ( کِ دس آى تبهیي کیفیت هَسد ًظش ) عجق اػٌبد هٌبق

تؼْذات هَضَع هؼبهلِ ثِ هٌبقلِ گشی کِ کن تشیي 

قیوت هٌبػت سا پیـٌْبد کشدُ ثبؿذ، ٍاگزاس هی ؿَد) 

دس پظٍّـی ؿبّشٍدی ٍ حؼٌی )  قبًَى هٌبقلبت(.

( ثِ هٌظَس اسصیبثی ٍ اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى قغؼبت  1391

 خَدسٍ  اص هفَْم  هبلکیت اػتفبدُ کشدُ اًذ. آى ّب اثتذا 

پغ اص ثشسػی ادثیبت هَضَع هؼیبسّبی اسصیبثی سا  اًتخبة 

ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحلیل پَؿـی دادُ ّب 

کبساتشیي تبهیي کٌٌذُ ، ثِ ػٌَاى ثْتشیي تبهیي کٌٌذُ 

اًتخبة کشدُ اًذ. دس ٍاقغ ّضیٌِ کل هبلکیت ػالٍُ ثش دس 

کبال ؿبهل ػٌبكش دیگشی ًیض هی ثبؿذ کِ  ثشداؿتي قیوت 

۷۴
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یبدآٍس ایي هَضَع اػت کِ کیفت ثِ ػٌَاى یک ػبهل  خَد

ثشای اًتخبة تبهیي کٌٌذُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. 

جؼفشی ٍ غفَسی آرس دس پظٍّـی تبهیي کٌٌذگبى هگب 

هَتَس سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ هذل تؼبلی ػبصهبًٌی ثٌیبد 

( هَسد اسصیبثی قشاس دادُ EFQMهذیشیت کیفیت اسٍپب )

(، دس پظٍّـی ثش اػبع 2115ّوکبساى) ثیکخبخیبى ٍذ. اً

فبصی تبهیي کٌٌذگبى چبثک سا  AHPهذل تبپؼیغ ٍ 

 اسصیبثی ٍ اًتخبة کشدُ اًذ. 

ثب تَجِ ثِ ثشسػی ّبی اًجبم ؿذُ دس پظٍّؾ ّبی گزؿتِ 

پظٍّـی کِ دس آى ثشای اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى اص ضشیت 

 ثبصسگبًی  ثش اػبع قبًَى هٌبقلبت کـَس –اسصیبثی فٌی 

ثشای ُ هذلی  داؿتِ ثبؿذ ٍجَد ًذاسد. دس هذل اسائِ ؿذ

اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى ػالٍُ ثش قیوت، کیفیت  ثِ ػٌَاى  

 ػبهلی هْن دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

دس ایي سٍؽ اثتذا قَاًیي ٍ هقشسات هشثَط ثِ هٌبقلبت دٍ 

هشحلِ ای هَسد ثشسػی قشاس گشفت، ػپغ دُ کبال ثِ 

ک اًتخبة ؿذ ٍثب اػتفبدُ اص ًظش ػٌَاى کبالی اػتشاتظی

خجشگبى  هؼیبسّب ٍ ٍصى ّبی هشثَط ثِ هؼیبسّب  تؼیي ؿذ. 

دس هٌبقلِ ای هشثَط اهِ ثشای اسصیبثی هذل اسائِ ؿذُ دس اد

 دػتگبُ ایؼتگبُ ایي هذل اسصیبثی  ؿذ. 71ثِ خشیذ 

 مدل پژيَش.2

دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس دس ًظش گشفتي ّوضهبى کیفیت ٍ 

قیوت، ساثغِ ی قیوت تشاص ؿذُ کِ دس قبًَى هٌبقلبت     

هی ثبؿذ اًتخبة ؿذُ اػت. دس ایي ساثغِ ػالٍُ ثش قیوت 

ثبصسگبًی دس  –پیـٌْبدی، ضشیت تبثیش ٍ اهتیبص فٌی 

 اًتخبة تبهیي کٌٌذُ هٌبػت تبثیش گزاس هی ثبؿٌذ.

 ساثغِ قیوت تشاص ؿذُ ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ.          

L=(100*C)/(100-(i*(100-t))            

 ; قیوتC; اهتیبص فٌی ثبصسگبًی،  T کِ دس آى :         

 ; ضشیت تبثیشi; قیوت تشاص ؿذُ، Lپیـٌْبدی،          

 هؼیبسّبی ًْبیی ػجبستٌذ اص:         

ٍاحذ کٌتشل  -2ٍجَد تین  هٌْذػی ٍ دفتش فٌی، -1

ًَع تَلیذ )  -4حؼي ػبثقِ ٍ سضبیتوٌذی،  -3کیفی، 

تحَیل ثِ هَقغ ثش اػبع  -5تَلیذ خَد یب دیگشاى(، 

ثشسػی کیفیت  -8تجشثِ،  -7گَاّیٌبهِ ّب،  -6صهبًجٌذی، 

 آصهبیـگبُ -11ظشفیت تَلیذ،  -9قغؼبت اختلبكی، 

ثشای ّش یک اص ایي هؼیبسّب ثِ صیش هؼیبس تقؼین هی ؿًَذ ٍ

جضئیبت هؼیبسّب دس  ّش کذام ػٌجِ ٍ ٍصى تؼشیف هی ؿَد.

آٍسی   پغ اص جوغ ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 1پیَػت ؿوبسُ 

دادُ ّب تَػظ ؿشگت گبص اػتبى اكفْبى ثشخی اؿکبالت  

هشثَط ثِ هذل هَسد هویضی قشاس گشفت ٍ ػشاًجبم هذل 

 اكلی عشاحی ؿذ.

 . بحث ي وتیجٍ گیزی6

بم ؿذُ، پظٍّؾ حبضش ثِ ثب تَجِ ثِ ثشسػی ّبی اًج

هٌظَس تؼییي هذلی کوی ثشای ثِ دػت آٍسدى هیضاى 

اٍلیي ثبس دس کـَس ثبصسگبًی ثشای  –ضشیت اسصیبثی فٌی 

اهب دس ّوِ پظٍّؾ ّبی اًجبم ؿذُ تٌْب  .اًجبم ؿذُ اػت

ثخـی اص هؼیبسّب دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 

هٌبػت اًتخبة ؿذُ ّبی پیچیذُ سیبضی تبهیي کٌٌذگبى 

ّن چٌیي سٍؿی کوی ٍ قبثل فْن ثشای تؼییي  اػت.

دس فشهَل قیوت پیـٌْبدی تب کٌَى هـبّذُ  tضشیت 

دس ایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت توبهی ًـذُ اػت. 

هؼیبسّب پَؿؾ دادُ ؿَد. ایي هؼیبسّب پغ اص ثشسػی 

ادثیبت،  کتبة قبًَى هٌبقلبت کـَس ٍ اػتفبدُ اص ًظش 

ة ؿذُ اػت، ّن چٌیي هذلی کوی ثشای  خجشگبى اًتخب

ّش یک اص کبالّبی اػتشاتظیک ثش اػبع ٍیظگی ّبی خبف 

هذل ایي پظٍّؾ ثشای اػتفبدُ  آى کبال عشاحی ؿذُ اػت.

کٌٌذگبى آى ػبدُ، قبثل فْن ٍ کبسثشدی عشاحی ؿذُ 

اػت، دس حبلی کِ ایي ٍیظگی ّبی دس پظٍّؾ ّبی هـبثِ 

ثشای ؿشکت ّبی گبص  کن تش هـبّذُ هی ؿَد. ایي هذل
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ػبیش اػتبى ّب ًیض قبثل اػتفبدُ هی ثبؿذ. ّن چٌیي 

پیـٌْبد هی ؿَد ثب الگَثشداسی اص ایي هذل ّب، ثشای ػبیش 

کبالّب دس ؿشکت گبص هذل ّبی هـبثِ عشاحی ؿَد. 

پیـٌْبد هی ؿَد ػبیش ؿشکت ّب ٍ اداسُ ّبیی کِ اص 

ى خَد هٌبقلبت دٍ هشحلِ ای ثشای اًتخبة تبهیي کٌٌذگب

اػتفبدُ هی کٌٌذ، اص هذل ّبی ایي پظٍّؾ الگَثشداسی 

کٌٌذ ٍدس اًتخبة تبهیي کٌٌذُ هٌبػت ثِ جبی قیوت 

پیـٌْبدی اص قیوت تشاص ؿذُ اػتفبدُ کٌٌذ. اػتفبدُ اص 

ایي سٍؽ ثشای اًتخبة تبهیي کٌٌذُ هٌبػت ثِ ؿشکت گبص 

کوک هی کٌذ ثش اػبع اكَل ػلوی ٍ هٌغقی تبهیي 

اًتخبة کٌذ کِ دس هذت صهبى ّوکبسی ثب آى  کٌٌذُ ای سا

دچبس هـکالت فٌی ٍ تبخیش دس اًجبم پشٍطُ ًـًَذ. ثِ 

ّوجي ػلت ایي سٍؽ كشفِ جَیی هبلی قبثل قجَلی سا 

ّن چٌیي تبهیي کٌٌگبى  ثشای ؿشکت گبص خَاّذ داؿت.

ؿشکت کٌٌذُ دس هٌبقلِ ثب الگَ ثشداسی اص ایي هؼیبسّب 

ذی ػؼی هی کٌٌذ کیفیت ثشای ؿشکت دس هٌبقلبت ثؼ

کبس خَد سا ثْجَد دٌّذ ٍ ایي هؼبلِ ػالٍُ ثش کوک ثِ 

خَد تبهیي کٌٌذگبى دس سقبثت، دس هجوَع ٍ دس دساص هذت  

 ثِ ثْجَد ػغح تَلیذ هلی ًیض کوک هی کٌذ.

 تشکز ي قدرداوی

ایي پشٍطُ ثب حوبیت ؿشکت گبص اػتبى اكفْبى اًجبم ؿذُ 

ٍاحذ پظٍّؾ ٍ کویتِ  اػت. ثب تـکش اص ٍاحذ هٌْذػی،
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ٍیژگی ثبسص دًیبی وًٌَی ضتبة تغییشات دس آى است ثِ گًَِ ای وِ فشغت ّشگًَِ سىَى سا اص ّوگبى گشفتِ ٍ سبصهبًْب ساثِ  :چکیذه

ضىلی ثٌیبدیي تغییش دادُ است وِ آًْبدیگشّیچ ضجبّتی ثِ سبصهبًْبی دیشٍص ًذاسًذ ، ٍّشسبصهبًی الصم است ثشای هطتشیبى خَداسصش 

سٌجص هیضاى سضبیت  اصجولِ سیستن ّبی دسهبًیی ّشسبصهبً ثبػٌبیت ثِ ایٌىِ یىی اصضبخػْبی هْن سٌجص ػولىشدٍ  ذآفشیٌی وٌ

 هطتشیبى اصآًْبست ٍاصآًجبیی وِ هطتشی گشایی ٍاسائِ خذهبت ثْیٌِ ثِ ثیوبساى ٍجلت سضبیت ایطبى دسسشلَحِ فؼبلیتْبی  ایي

دسهبًی دسخػَظ استمبء  -دسیه هجوَػِ ثْذاضتی  ًتبیج پژٍّص ثِ ػول آهذُد ثب اسائِ ضتِ ٍداسد ، ایي همبلِ لػذداسلشاسدا هذیشیت

 ثْشُ ٍسی ػولىشدسیستن ، سْوی سادسساستبی استمبء ٍتَسؼِ ایي خذهبت داضتِ ثبضذ. 

ًٍیضاستفبدُ  Brain storming روبسگیشی سٍش ثبسش افىبِ ث ثْشُ هٌذی اصتطىیل جلسبت ّن اًذیطی ٍ ثب حبئضروشاست دسایي ساستب

الذام ثِ ضٌبسبیی ػلل  Fishbone diagramدًجبل آى تشسین ًوَداساستخَاى هبّی ِ ث ٍ RCAاصتىٌیه تحلیل سیطِ ای خطبّب

 گشدیذُ ٍ ثشای حزف یبوبّص ػلل ضٌبسبیی ضذُ الذاهبت اغالحی دسًظشگشفتِ ضذٍدسخبتوِ ًتبیج ثذست آهذُ اسائِ گشدیذ.

 

الذام   - RCAسٍش تحلیل ػلل سیطِ ای  – Inpatient Bed Occupancy Rateضغبل تخت ضبخع ضشیت ا واژه های کلیذی:

 . Corrective actionاغالحی 

 

 ًَیسٌذُ هسئَل : ضشاسُ هیشسؼیذی

 هذیشیت دسهبى تبهیي اجتوبػی استبى هشوضی . –خیبثبى لبئن همبم  –ًطبًی : اسان 
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 مقدمه .1
اسصیبثی ویفیت اهَسدسهبًی جلت سضبیت ثیوبساى ًٍظشثِ ایي وِ 

ٍسًج ثیوبساى سجت  جٌجِ ای ویفی ٍرٌّی داضتِ ٍّوچٌیي دسد

اسائِ دٌّذگبى خذهبت ثسیبسدضَاستشٍپیچیذُ  هیطَدوِ وبس

 سادسغذد ثَدُ است وِ گبهْبی هَثشی ایي هذیشیت  ازتشگشدد، ل

ّوچٌیي ًظشثِ  .ثشداسدفَق استمبء ویفیت فشآیٌذ  ساستبی دس

جبیگبُ  دستیبثی ثِ"ى ایي هجوَػِ وِ اتخبر ّذف وال

دسهبًی دسسطح استبى ٍدسسطح  ثشتشدساسائِ خذهبت تطخیػی ٍ

 ثَدُ است ، ٍ "هشاوضدسهبًی سبصهبى تبهیي اجتوبػی دسوطَس

ثْشُ ٍسی سیستن اسائِ خذهبت  افضایص وبسآیی ٍ ثؼالٍُ دسساستبی

ّذف داًین وِ  دسایي سبصهبى وِ یه سیستن دسهبًی است ٍ هی

سشٍیس دّی ثِ ٍجَداًسبًْبوِ ثِ ػللی ى ًوی تَاًذ تٌْب آ

ًیضثبیذ هذًظش  ثلىِ هشالجت  اصآًْب،  ثبضذ هجشٍح ضذُ اًذ ثیوبسیب

 حذاهىبى ثِ حبلت تمشیجب تب فشدسا الصم است اصایٌشٍ لشاسگیشد ٍ

ثذیي تشتیت ضشٍسی است وِ سیستن  ، طجیؼی ثبصگشداًذ

ی الصم دسّشدٍصهیٌِ ضغلی هْبستْب ٍ ٌّش اصدسهبًی  –ثْذاضتی 

ثٌبثشایي ثِ  ػولی ثبضذ ثشخَسداسگشدد. ٍ ٍػلوی وِ لبثل اجشا

پیطگفت هجوَػِ هذیشیت دسهبى تبهیي  جْت ًیل ثِ هَاسد

  اجتوبػی استبى هشوضی ثِ ایي هْن پشداخت .

ایي فؼبلیت گَیبی آى است وِ هشاوضثْذاضتی دسهبًی هی 

لفیك استفبدُ اصثشسسی تَاًٌذثبطی وشدى هشاحل سیطِ یبثی ٍت

ّبی ػلوی ٍّوچٌیي ثْشُ ثشداسی اصتجبسة ػولی  ٍدساداهِ اًجبم 

الذاهبت هذاخلِ ای ضبّذاستمبء هٌبست ضبخػْبی دسهبًی 

ٍدسًتیجِ افضایص ویفیت اسائِ خذهبت ثبضٌذ ، ٍ ثؼجبست 

 ثْشُ ٍس ی سادسسیستن خَد هطبّذُ ًوبیٌذ . دیگشسضذ

 

 مذل   .1

 هاَسد  ی آهابسی دسهابًی دسهشاوضثساتشی   دسلذم آغبصیي ضبخػْب

 ضابخع  ًظشثِ ایٌىاِ ثْجاَد    .ثشسسی ٍتجضیِ ٍتحلیل لشاسگشفت

ّاابی آهاابسی دسهاابًی هْواای هبًٌااذ: ضااشیت اضااغبل تخاات       

Inpatient Bed Occupancy Rate ،  هیبًگیي هاذت البهات 

 Bed شخص اضاغبل تخات  چا ، Total length of stay  ثیوبس

turnover rate  ، ثاضسي داػوبل جشاحی افضایص تؼذا Major 

surgery rate   ثبضاٌذ واِ    ٍ... تحت تبثیشػَاهل ػذیذُ ای های

ٍ  دس تَاًذ هی اغالح یبحزف آًْب  سًٍذاستمبء اسائِ خذهبت دسهابًی 

 ، هَثشٍالاغ گاشدد   جِ افضایص سضبیت هطاتشیبى بثیوابساى   یًت دس

 ٍیژُ ثشآًْب هذًظشلشاسگشفت . توشوض

ّابی آهابسی فاَق ٍ ثاب اساتفبدُ       ثشسسی ضبخع پس اصهطبلؼِ ٍ

ٍثشاسابس سٍش ثابسش    اصًظشات وبسضٌبسی دسطی جلسبت هتؼذد

ّوچٌیي ثب ثْشُ گیشی اصهٌبثغ ػلوی  ٍ Brain Stormingافىبس

ثؼٌاَاى یىای اصهْوتاشیي    ضشیت اضغبل تخت  هختلف ، ضبخع 

ضبخػْبی آهبسی دسهبًی وِ تملیل آى تحات تبثشػَاهال هْوای    

 ض اًتخبة گشدیذ.ثبضذ، ثوٌظَس آًبلی هی

 ثبتَجِ ثِ تطىیل تیوی هتطىل اصهاذیشاى ٍوبسضٌبسابى اسضاذ    -

دسستبدهذیشیت ٍّوچٌیي ًظشثِ اًتخبة ضبخع ضاشیت اضاغبل   

ثشسسای، دسایاي هشحلاِ تاالش      تخت ثؼٌَاى هَضَع هْان هاَسد  

 هَضَع پشداختِ ضَد.  ثِ ثشسسی دلیمتش گشدیذ

 Root cause الذام ثِ ضٌبسبیی ػَاهل سیطِ ای دسهشحلِ ثؼذ -

استفبدُ اصسٍش تحلیل ػلال سیطاِ    ضبخع هزوَسثب هَثشثشتملیل

 گشدیذ. RCAای

دستِ  غاَست  7اٍلَیت ثٌذی ػلل سیطِ ای ضٌبسبیی ضذُ بدس -

 گشفت.

اٍلَیت  پس اصضٌبسبیی ػَاهل هَثشثشوبّص ایي ضبخع ٍ -

ثٌذی آًْب تالش گشدیذ ثبصًوبیی اطالػبت اصطشیك تشسین 

 اًجبم ضَد. Fishbone diagramی ًوَداساستخَاى هبّ

دسایي هشحلِ ثبوبستیوی اطالػبت هزوَسهَسدتجضیِ ٍتحلیل  -

 لشاسگشفت.

  الذاهبت اغالحی پس اصتحلیل ػلل ضٌبسبیی ضذُ ، -

Corrective action   هَسدًیبصتَسط تین وبسضٌبسی تؼییي

 گشدیذ.
 

 وتیجه گیری . 9

حی ضٌبسابیی ٍ  ثشاسبس تَضیحبت پیطگفت ٍاًجبم الذاهبت اغال

، ایااي هجوَػااِ  1393ٍ 1392تؼیاایي ضااذُ دسطاای ساابلْبی  

دسهاابًی  –ضاابّذتغییشات لبثاال تااَجْی دسضبخػااْبی آهاابسی  

، ٍ  خػَغااب ضاابخع هَسدًظشبضااشیت اضااغبل تخاات   گشدیااذ 

دسغاذ دسطای ثابصُ     06/21ضبخع ضشیت اضغبل تخات اصسضاذ   

ّابی آهابسی دسایاي     ٍتغییشات ضبخعثشخَسداسضذ  صهبًی هزوَس

دسادسثخص دسهبى هستمین دسپای  َػِ استمبء ثْشُ ٍسی ػولىشهجو

ّوچٌاایي ثبتَجااِ ثااِ اًجاابم الااذاهبت اغااالحی فااَق  .  تداضاا

الزوشدسهشاوضتبثؼِ هیضاى سضابیتوٌذی هطاتشیبىبثیوبساى  اصاسائاِ    
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هذت البهت ثیوبساى دسهشاوضآهَصضی دسهبًی الضّشابس  ثشاسبس 

، ًطشیِ هذیشیت اطالػبت سالهت ، "تحلیل سلسلِ هشاتجی 

 1390ضْشیَس ،3ضوبسُ 

ویفیت خذهبت ٍسضبیت هطتشیبى  "حسي، سلطبى صادُ، ]9[

 .1383، 154ضوبسُ ، ،جْبى التػبد"ٍتطشیح ساثطِ هیبى آًْب

ثشسسی ػَاهل هَثشدستملیل ضشیت اضغبل  "فَالدی،پشٍیض، ]10[

تخت اصدیذگبُ هذیشاى ٍسٍسبی هشاوضدسهبًی آهَصضی داًطگبُ 

سائِ ضذُ ، ا"ػلَم پضضىی ٍخذهبت ثْذاضتی،دسهبًی ضْیذثْطتی

ثِ داًطىذُ هذیشیت ٍاطالع سسبًی پضضىی ثِ ػٌَاى پبیبى ًبهِ 

 .1380دسجِ وبسضٌبسی اسضذدسسضتِ هذاسن پضضىی، 

فػلٌبهِ آهبسی هذیشیت دسهبى تبهیي اجتوبػی استبى  ]11[

 .1392ٍ1393ٍ 1391سبلْبی –هشوضی 
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 ارتقای کیفیت ، زمینه سازتحقق اهداف تعالی سازمانیبهره وری و 

 

 ضزکت تَسیغ ًیزٍی ثزق استبى گیالى، کبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی صٌبیغ ،  1فزضیذ اسالهذٍست 

  

 ایزاى -تْزاى -داًطگبُ صٌؼتی اهیزکجیز -هٌْذسی صٌبیغداًطکذُ  -1

– fesiran@yahoo.com 
 

زاد در همبیسِ ثب سزهبیِ ٍ تکٌَلَصی ، کِ ّز سِ اس ػَاهل ػوذُ افشایص ثْزُ ٍری ّستٌذ ، تمزیجبً در تَریِ اّویت ًمص اف :چکیذُ

ّوِ صبحجٌظزاى ٍ هذیزاى سزضٌبط صٌبیغ رْبى ، هٌبثغ اًسبًی را اسبسی تزیي ػبهل تلمی کزدُ اًذ ٍ هؼتمذًذ کِ سزهبیِ ٍ 

خزیذ . اهب اًسبى ّب را ًِ هی تَاى ثِ ٍام گزفت ، ًِ هیتَاى خزیذ . اًسبى ّب  تکٌَلَصی را ثِ تزتیت هی تَاى ثِ صَرت ٍام تبهیي ًوَد ٍ

تزدیذی ًیست کِ ثْزُ ٍری . ، ثبیذ ثِ ػٌَاى سزهبیِ ّبی اصلی کطَر ّبی رْبى سَم پزٍرش یبثٌذ ٍ در آًْب اًگیشُ تالش ایزبد ضَد

ثت ، ػبهل رضذ التصبدی خَاّذ ثَد . ایي پزسص ًیش هذام ثِ هؼٌی ثِ دست آٍردى خذهبت ٍ هحصَالت ثیطتز اس هٌبثغ هحذٍد ٍ حب

هغزح هی ضَد کِ کذام ضیَُ ثِ افشایص ثْزُ ٍری هی اًزبهذ . ثِ تؼجیز دیگز ، در صَرتی کِ هغوئي ضَین اس یک راُ هؼیي ٍ 

ُ هَحز اس آى را الذام هی هطخص هی تَاى ثِ سغح ثبالتزی اس ثْزُ ٍری دست یبفت ، ّوِ سبسهبى ّب ٍ رَاهغ ، ثی درًگ ثِ استفبد

در ًوبیٌذ . دضَاری راُ در ایي است کِ هؼوَالً ػَاهل ػوذُ تبحیزگذار ثز ثْزُ ٍری ، ثَیضُ ثْزُ ٍری ًیزٍی اًسبًی ، آضکبر ًیست . 

 ارتمبی کیفیت ٍ ػَاهل احزگذار ثز افشایص ثْزُ ٍری هی پزداسین . –تؼزیف ثْزُ ٍری اداهِ ثِ 

 تؼبلی سبسهبًی – کیفیت –ٍری ثْزُ : ٍاصُ ّبی کلیذی

 

 فزضیذ اسالهذٍستی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

 رضت ، ثلَار اهبم خویٌی ، ضزکت تَسیغ ًیزٍی ثزق گیالىی هسئَل : ًطبًی ًَیسٌذُ
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در تَریِ اّویت ًمص افزاد در همبیسِ ثب سزهبیِ ٍ همذهِ: 

ٌذ ، تکٌَلَصی ، کِ ّز سِ اس ػَاهل ػوذُ افشایص ثْزُ ٍری ّست

تمزیجبً ّوِ صبحجٌظزاى ٍ هذیزاى سزضٌبط صٌبیغ رْبى ، هٌبثغ 

اًسبًی را اسبسی تزیي ػبهل تلمی کزدُ اًذ ٍ هؼتمذًذ کِ سزهبیِ 

ٍ تکٌَلَصی را ثِ تزتیت هی تَاى ثِ صَرت ٍام تبهیي ًوَد ٍ 

خزیذ . اهب اًسبى ّب را ًِ هی تَاى ثِ ٍام گزفت ، ًِ هیتَاى خزیذ 

یذ ثِ ػٌَاى سزهبیِ ّبی اصلی کطَر ّبی رْبى . اًسبى ّب ، ثب

تزدیذی . سَم پزٍرش یبثٌذ ٍ در آًْب اًگیشُ تالش ایزبد ضَد

ًیست کِ ثْزُ ٍری ثِ هؼٌی ثِ دست آٍردى خذهبت ٍ 

هحصَالت ثیطتز اس هٌبثغ هحذٍد ٍ حبثت ، ػبهل رضذ التصبدی 

خَاّذ ثَد . ایي پزسص ًیش هذام هغزح هی ضَد کِ کذام ضیَُ 

افشایص ثْزُ ٍری هی اًزبهذ . ثِ تؼجیز دیگز ، در صَرتی کِ  ثِ

هغوئي ضَین اس یک راُ هؼیي ٍ هطخص هی تَاى ثِ سغح 

ثبالتزی اس ثْزُ ٍری دست یبفت ، ّوِ سبسهبى ّب ٍ رَاهغ ، ثی 

درًگ ثِ استفبدُ هَحز اس آى را الذام هی ًوبیٌذ . دضَاری راُ در 

بحیزگذار ثز ثْزُ ٍری ، ثَیضُ ایي است کِ هؼوَالً ػَاهل ػوذُ ت

ثْزُ ٍری ًیزٍی اًسبًی ، آضکبر ًیست . اس عزفی سبسهبًْب ثزای 

ًیل ثِ اّذاف هتؼبلی ثبیذ یک سیستن هذیزیت کیفیت را ایزبد ، 

هستٌذ ٍ ارزا ًوَدُ ٍ آًزا حفظ ًوبیٌذ ٍ ثِ عَر هذاٍم احز 

 . ثخطی آًزا ثز عجك الشاهبت استبًذارد ّب ثْجَد ثخطٌذ

 زیف ثْزُ ٍریتؼ

(  Individual Productivity ثْزُ ٍری فزدی ) – الف

ػجبرت اس ًسجت کبر اًزبم ضذُ تَسظ ّز فزد ثِ سهبى هصزٍفِ 

 Group ثْزُ ٍری گزٍّی ) – ة تَسظ ّوبى فزد .

Productivity )  ثزاثز است ثب ًسجت کبر اًزبم ضذُ تَسظ

– د . ثِ هزوَع سهبى صزف ضذُ تَسظ اػضبی گزٍُ  گزٍُ ،

 Organization Human ثْزُ ٍری هٌبثغ اًسبًی ) 

Resource Productivity )  ثزاثز است ثب ًسجت کبر اًزبم

ضذُ تَسظ سبسهبى ) تَلیذ کبال یب ارائِ خذهبت ( در عَل یک 

  سهبى هؼیي ، ثِ هٌبثغ اًسبًی صزف ضذُ ) کل پزسٌل سبسهبى (

 ثز حست ًفز سبػت ، ًفز ّفتِ یب ًفز هبُ .

ًسجت  ( National Productivity ثْزُ ٍری هلی ) -د

تَلیذ یب درآهذ هلی ثِ هٌبثغ اًسبًی فؼبل یب ًیزٍی اًسبًی ضبغل 

را ثْزُ ٍری هلی هی ًبهٌذ . رضذ ایي ضبخص ّبی ثْزُ ٍری ، 

ّن در سغح خزد ٍ ّن در سغح کالى ًوبیبًگز استفبدُ هَحز اس 

 هٌبثغ اًسبًی است .

یؼٌی دستیبثی ثِ استبًذارد ّبی اس کیفیت : تؼزیف کیفیت

کیفیت یؼٌی کبر درست را ثبر اٍل ٍ ثزای - پیص تؼییي ضذُ

کیفیت یؼٌی ثِ ًیبس ّب ٍ اًتظبرات  ّویطِ درست اًزبم دادى

 . هٌغمی هطتزی ّب پبسخ دادى

سبسهبى ّب هیجبیستی یک سیستن هذیزیت کیفیت را ایزبد ، 

– سبسهبى ّب ثبیذ :الفهستٌذ ٍ ارزا ًوبیٌذ ٍ در ایي ارتجبط 

فزآیٌذّبی هَرد ًیبس ثزای سیستن هذیزیت کیفیت ٍ کبرثزد آى  

تَالی ٍ تؼبهل  – ّب را در سزتبسز سبسهبى ، تؼییي ًوبیٌذ .ة

هؼیبرّب ٍ رٍش ّبی  – ثیي ایي فزآیٌذّب را تؼییي ًوبیٌذ .د

السم رْت حصَل اعویٌبى اس ایٌکِ ّن ارزا ٍ ّن کٌتزل ایي 

اس دستزط ثَدى  – زثخص ّستٌذ را تؼییي کٌٌذ .دفزآیٌذّب اح

هٌبثغ ٍ اعالػبت السم رْت پطتیجبًی اسارزا ٍ پبیص ایي 

ایي فزآیٌذ ّب را پبیص ، اًذاسُ  – فزآیٌذّب اعویٌبى یبثٌذ .ُ

الذاهبت السم رْت دستیبثی ثِ ًتبیذ  – گیزی ٍ تحلیل ًوبیٌذ .ٍ

را اًزبم دٌّذ .  ثزًبهِ ریشی ضذُ ٍ ثْجَد هستوز ایي فزآیٌذّب

ایي فزآیٌذّب ثبیذ تَسظ سبسهبى ّب ثز عجك الشاهبت استبًذارد ّب 

 هذیزیت گزدد .

 : ارتمبی کیفیت چیست

کبستي اس تغییزات یب ًَسبًبت ػولکزد فزآیٌذّب یب ثِ ػجبرت 

هی ًبهٌذ ثزای ” ارتمبی کیفیت ” دیگز ثْجَد ػولکزد آًْب را 

ػولکزد آًْب هی ” سٌزص “ارتمبی ػولکزد فزآیٌذّب ، ًیبسهٌذ 

ثبضین . اس آًزب کِ هذیزاى رّجزی سبسهبى را ثؼْذُ دارًذ اگز 

ذ ، ٍلَ ّوِ کبرکٌبى سیز دست ضخصبً درگیز فزآیٌذ ارتمب ًطًَ

آًْب در فؼبلیت ّبی ارتمب هطبرکت کٌٌذ کبر ثِ ربیی ًخَاّذ 

ثٌبثزیي  رسیذ ٍ دیز یب سٍد رزیبى ارتمب اس حزکت خَاّذ ایستبد .
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هذیزاى ًجبیذ ارتمبی کیفیت را یک هسئلِ حبضیِ ای تلمی کٌٌذ 

ش ٍ ّیچ چی  ، ثلکِ ارتمبی کیفیت اصلی تزیي ٍظیفِ آًبى است

 دیگز ثزآى همذم ًوی ثبضذ .

 ػَاهل احزگذار ثز افشایص ثْزُ ٍری

ػَاهل هَحز در ثْزُ ٍری یک سبسهبى هتؼذدًذ ٍ ایي ػَاهل ًیش 

ّوبًٌذ اًذام ّبی هختلف ثذى هَرَد سًذُ ، در راثغِ هتمبثل 

ّستٌذ . ثز ایي اسبط ثْزُ ٍری ّز سبسهبى در ضزایغی ثِ حذ 

ِ ّوِ ػَاهل درٍى سبسهبًی ، هغلَة یب ثْیٌِ خَاّذ رسیذ ک

ثزٍى سبسهبًی ٍ ثزٍى هزسی ٍ رْبًی هَحز در ثْزُ ٍری سبسهبى 

: ّوبٌّگ ، ّن افشا ، ّوسَ ثب یکذیگز ٍ احز  ّب ثِ تزتیت تمذم

. ضوٌبً ّوجستگی هتمبثل ثیي سِ هتغیز ،  ثخص ػول کٌٌذ

یؼٌی ثْزُ ٍری ضغلی کبرکٌبى ، ثْزُ ٍری سبسهبًی ٍ ثْزُ ٍری 

ػَاهل احزگذار ثز افشایص ثْزُ ٍری  یز لبثل اًکبر است .هلی غ

   - ػجبرتٌذ اس افشایص سغَح کبرآیی ٍ احزثخطی ضغلی کبرکٌبى

 آسهبیص ٍ اًتخبة ػلوی کبرکٌبى - تزشیِ ٍ تحلیل ػلوی هطبغل

 رسیبثی ربهغ ػولکزد ضغلی ا - آهَسش احزثخص کبرکٌبى -

ضجکِ ّبی  ثْجَد - رّجزی ٍ هذیزیت احزثخص - کبرکٌبى

 همبثلِ هَحز ثب فطبر رٍاًی ًبضی اس هحیظ کبر - ارتجبعی سبسهبًی

کبّص هیشاى  - پزّیش اس فزسَدگی ضغلی هستوز کبرکٌبى -

 ثِ کبرگیزی خاللیت ٍ ًَآٍری کبرکٌبى - سَاًح ٍ حَادث در کبر

 بال ثزدى هیشاى اًگیشُ کبرکٌبىث- ثْجَد فزٌّگ ٍ رَ سبسهبًی -

حجبت سیبسی ٍ  - ًتظبرات ٍ تَلؼبت هطتزیبىثزآٍردُ ًوَدى ا -

ضَر هتخصصبى رضتِ ّبی هختلف ٍ هَردًیبس ح - حجبت التصبدی

 سبسهبى ّب

 ثْجَد هستوز چیست؟

ثْجَد هستوز یک ًَع تغییزی هیجبضذ کِ در آى یک سبسهبى 

در رْت تحمك خظ هطی ٍاّذاف کالى خَد ثز رٍی ارتمبی احز 

وزکش هی ًوبیذ.ثْجَد هستوز ثخطی ٍ یب کبرایی فؼبلیت خَد ت

تٌْب در کیفیت هحذٍد ًویطَد ثلکِ هَاردی هبًٌذ ثْجَد در 

استزاتضی تزبری ،همبصذ تزبری ،هطتزی ، کبرکٌبى ٍ رٍاثظ 

ًَع 3هیتَاًذ سهیٌِ ّبی ثْجَد هستوز ثبضذ.  ػزضِ کٌٌذگبى

،تغییزات ثذٍى اًتْب ثِ صَرت  ثْجَد هتٌبٍة ثْجَد ٍرَد دارد.در

،تغییزات ثِ  ثْجَد هتَالی َد دارد در صَرتی کِ درتذریزی ٍر

صَرت افشایطی هطبّذُ هی گزدد.ّز دٍ ًَع تغییزات فَق را 

  هیجبضذ صاپٌی ّب کبیشى هی ًبهٌذ.ًَع سَم ثْجَد غیز هٌتظزُ

کِ در آى ضبّذ یک تغییز رْطی ػظین یک هزحلِ ای خَاّین 

بسهبى اس ثَد.ًکتِ هْن ٍ کلیذی ایٌکِ توبهی افزاد در یک س

ثبالتزیي ردُ تب پبییي ردُ سغح ، هسئَل ایزبد ثْجَد هستوز 

  ّستٌذ.یکی اس ٍظبیف ػبدی کلیِ کبرکٌبى تحمیك در هَرد

ُ ّبیی ثزای ثْجَد ػولکزد سبسهبى هی ثبضذ. ثِ ػالٍُ   را  یبفتي

        سبیزیي هیسز   اًزبم ایي الذاهبت ثذٍى کوک ٍ حوبیت

فؼبلیت ثِ   سیز 7 هستوز ػولکزد ضبهلارزای ثْجَد  ًوی ثبضذ.

آهَسش رٍش -2 تخصیص تین ّبی ثْجَد-1 : ضزح سیز است

تؼییي ضبخص ّبی اًذاسُ گیزی ٍ -3 ثِ تین  ّبی حل هسئلِ

تؼزیف ثزًبهِ ّبی -5 تٌظین اّذاف ثْجَد-4 کبرایی ٍ احزثخطی

  اًذاسُ گیزی ًتبیذ-7 پیبدُ سبسی ثْجَدّب-6 ثْجَد

ٍ   فشایص ثْزُ ٍری ،ثبیذثز هزغَثیت کبالّبًتیزِ گیزی:ثزای ا

خذهبت افشٍد.افشایص کیفیت هحصَل ٍ خذهبت،ثبػج لذرتوٌذتز 

رلبثت هیطَد.افشایص تَلیذ ثِ تٌْبیی ثبػج افزایص   ضذى هب در

سغح ثْزُ ٍری ًویطَد.ثْزُ ٍری ًِ تٌْب هحصَل 

)خزٍری(،ثلکِ ػَاهل تَلیذ )ٍرٍدی ّب(را ًیش در ثز هی 

در ثْزُ   ٍری هؼیبر اًذاسُ گیزی لبثلیت ّبی هب گیزد.ثْزُ

    -1 ثزداری اس ًتبیذ است.ثِ ػجبرت دیگز افشایص در ثْزُ ٍری :

هحصَالت هب چِ     -2 سجت کبّص ّشیٌِ ّبی تَلیذ هی ضَد

در سغح داخلی ٍ چِ در سغح رْبًی هیتَاًٌذ ثب هحصَالت 

َلیذ ثِ کبالّب ٍ ّشیٌِ ّبی کوتز ت    -3هطبثِ ثِ رلبثت ثپزداسًذ.

ارساى تز،تَرم کوتز،در آهذ ٍالؼی ثبالتز ثزای کلیِ   خذهبت

 کبرکٌبى هٌتْی هی ضَد.

ثْز حبل در رْبى اهزٍس ٍ ضزایظ رلبثتی ثبسار،ارتمبء کیفیت 

هحصَل ٍ ثْزُ ٍری ثبال ثِ ػٌَاى دٍ ػبهل اسبسی در حفظ ٍ 

ٍضؼیت  حجبت ٍ پیطزفت سبسهبى ّب هَحز است.لذا اعالع هذاٍم اس

ثبسار ٍ کیفیت ٍ کویت هحصَالت رلجب ٍ ّوچٌیي سیستن ّب ٍ 

رٍش ّبی ًَیي اًزبم کبر ثزای ّز سبسهبى ٍ ثٌگبُ التصبدی 

ضزٍری ٍ ارتٌبة ًب پذیز است.ًکتِ هْن ٍ کلیذی ایٌکِ ثْجَد 

ثْزُ ٍری ٍ ارتمبء کیفیت هحصَالت ٍ خذهبت ًیبسهٌذ ّوکبری 

 ٍلت هی ثبضذ.سِ ربًجِ هذیزیت ،ًیزٍی کبر ٍ د
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 هٌبثغ ٍ هبخذ: 

هذیزیت استزاتضیک هٌبثغ اًسبًی ٍ رٍاثظ کبر/تبلیف ًبصز هیز 

 .1391سپبسی ،اًتطبرات هیز چبح دٍم 

رٍاًطٌبسی ثْزُ ٍری راّجزدی/تبلیف پزٍفسَرهحوَد  

 1390سبػتچی ،اًتطبرات ٍیزایص،چبح ّفتن سهستبى 

 

ُ اثَالفتح خَد آهَس کبرگبُ همذهبتی ارتمبی کیفیت /ًَیسٌذ

الهؼی،اًتطبرات داًطگبُ ػلَم پشضکی ارٍهیِ،ضبّذ ایخبرگزاى 

 1380چبح پٌزن پبییش 

  

  

۸۵



 کىفراوس ملی کیفیت ي بهره يری
 

 

 دهمیه کىفراوس ملی کیفیت ي بهره يری

 9314ماه سال  آبان 72تهران 

بررسی موانع موجود در پیاده سازی فرآیند ارزیابی متوازن در شرکت 

 توزیع نیروی برق استان یسد و ارائه ساز کارهای بهبود آن

  2عؼ٘ذ ًَرالْٖ درُ، 1احوذ فالحشادُ ابزلَئٖ

 

 وارؽٌاط تاع٘غات ؽزوت تَسٗغ ً٘زٍٕ بزق اعتاى ٗشد -1

– afalahzadeh@yahoo.com 

 شد ؽزوت تَسٗغ ً٘زٍٕ بزق اعتاى ٗشدوارؽٌاط حمَق ٍ دعتو -2

– saeed7066@gmail.com 

ًووَد  اهوا   ّإ هالٖ بِ تٌْاٖٗ ً٘اسّإ اطالػاتٖ اعتفادُ وٌٌذگاى را تأه٘ي هٖدر گذؽتِ ارسٗابٖ ػولىزد با اعتفادُ اس ؽاخـ :چكیده

إ ًاهؾَْد، فمط ارسٗابٖ هالٖ جَابگَٕ ً٘اسّوإ  ّتز ؽذى هح٘ط تجارٕ ٍاّو٘ت ٗافتي داراٖٗبا جذا ؽذى هالى٘ت اس هذٗزٗت ٍ رلابتٖ

ٖ وٌٌذگاى خارجٖ ؽزوت ًبَدُ ٍتقو٘نهالىاى، هذٗزاى ٍ حتٖ اعتفادُ وٌوذ  در تحم٘وك   گ٘زٕ فح٘ح هذٗزاى را ً٘ش با هؾىل هَاجِ هو

سى را در ؽزوت تَسٗغ ً٘زٍٕ بزق ارسٗابٖ هتَاهؾىالت ٍ هَاًغ اعتفادُ اس  هتَاسى، ّإ ع٘غتن ارسٗابٖبا تَجِ بِ هٌافغ ٍ هشٗتپ٘ؼ رٍ 

ّإ خَد را تذٍٗي، اجزا ٍ افالح بتَاًٌذ بطَر فح٘ح اعتزاتضٕ ّإ هؾابِؽزوت تا با اعتفادُ اس آى اٗن اعتاى ٗشد هَرد بزرعٖ لزار دادُ

 َدًت٘اعوت  -t  تَسٗوغ  اس ّوا زضِ٘ف آسهَى بزإ ّإ هالٖ ٍ غ٘ز هالٖ بپزداسًذ ًواٌٗذ ٍ ٗا حذالل بِ ارسٗابٖ ػولىزد عاسهاى خَد اس جٌبِ

% اعتفادُ گزدٗذ  در راعتإ بزرعٖ هَاًغ هَجَد در پ٘ادُ عاسٕ فزآٌٗذ ارسٗابٖ هتَاسى در ؽزوت تَسٗوغ ً٘وزٍٕ   5در عطح هؼٌٖ دارٕ 

ى ؽاخـ عواسٕ  وِ اهىا داد ًؾاى پضٍّؼ ّإاعت  ٗافتِ ؽذُ اعتفادُ وتبٖ بزق اعتاى ٗشد ٍ ارائِ عاس وارّإ بْبَد آى اسپزعؾٌاهِ

در ٍاحذّإ هختلف ؽزوت تَسٗغ ً٘زٍٕ ارسٗابٖ هتَاسى اجزإ اهىاى در عِ هٌظز هالٖ، هؾتزٕ ٍ فزاٌٗذ داخلٖ ٍجَد دارد ٍ ّوچٌ٘ي 

 ٍجَد دارد  بزق اعتاى ٗشد 

 .ارسٗابٖ هتَاسى، رعالت ،اعتزاتضٕ، دارائْ٘إ ًاهؾَْد، هؾتزٕ، فزاٌٗذ داخلٖ: کلیدی واشه های
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 مقدمه 

گ٘وزٕ ٍالؼوٖ ػولىوزد    ارسٗابٖ هتَاسى رٍٗىزدٕ اعت وِ با اًذاسُ

ّوإ  )ّن اس بؼذ هالٖ ٍ ّن اس بؼذ غ٘ز هالٖ( ٍ هماٗغِ آى با ّذف

-دّذ وِ تا چِ حذ اعتزاتضٕاس پ٘ؼ تؼ٘٘ي ؽذُ، بِ ها ًؾاى هٖ

ّووإ ؽووزوت گووزاٗؼ دادُ اعووت ٍ ّووإ هووا بووِ عوووت ّووذف 

ّوإ اس پو٘ؼ   را بزإ رع٘ذى بِ ّذفدر اٍلَٗت  -ّإاعتزاتضٕ

وٌذ ٍ حتٖ چارچَبٖ را جْت اجزإ تؼ٘٘ي ؽذُ بِ ها هؼزفٖ هٖ

آٍرد  در ٍالغ ارسٗابٖ هتَاسى ابشار ّإ عاسهاى فزاّن هٖاعتزاتضٕ

 ّاعت هذٗزٗت جْت دعت٘ابٖ بِ ّذف

 (Shinder, M-Dowell, MC (April 1999)) 
 

 

 جنبه های ارزیابی متوازن 

 لیمنظر ما

اهَر هالٖ هْوتزٗي عاسُ اعوت، سٗوزا در ًْاٗوت هبٌوإ ارسٗوابٖ      

ّوا ً٘وش توا سهواًٖ هْون      گ٘زد  تاث٘ز عاسُػول٘ات عاسهاى لزار هٖ

اعت وِ اثزات هالٖ آًْا در عاسُ اهَر هالٖ هٌؼىظ گزدًوذ  اگوز   

افالحات در عاٗز عاسُ ّا باػث افوالحات در عواسُ اهوَر هوالٖ     

باٗوذ دٗوذگاُ ٍ اعوتزاتضٕ خوَد را     ًگزدد، در آى فَرت عواسهاى  

( دٗوذگاُ  1382هَرد تجذٗذ ًظز لزار دّذ  )هحوذ ًوواسٕ بْوار   

( رؽذ 1چؾن اًذاس هالٖ : دٗذگاُ هالٖ ؽاهل عِ اعتزاتضٕ اعت: 

 ّا (اعتفادُ اس دارائ3ٖ(واّؼ ّشٌِٗ 2درآهذ 

 منظر مشتری

ِ اًذ وّا دارإ ٗه ّذف تجارٕاهزٍسُ بغ٘ارٕ اس ؽزوت          

هتوزوش بز هؾتزٕ اعت  اٍل بَدى در تحَٗل ارسػ بِ هؾتزٗاى، 

ٗه ّذف بزجغتِ اعت  لذا اٌٗىِ اس هٌظز هؾتزٕ ػول ؽوزوت  

چطَر بَدُ اعت، بزإ هذٗزٗت ارؽذ بِ ػٌَاى ٗه اٍلَٗت هطزح 

  ِ ٖ  اعت  ً٘اسّإ هؾتزٗاى در چْار دعوتِ طبمو ؽوَد :  بٌوذٕ هو

 ؽذُ   سهاى،و٘ف٘ت، ػولىزد، خذهت ٍ بْإ توام 
( Kaplan , Robert S-Norton, David P (Jun/Feb 1992)) 

 منظر فرایند داخلی

اس اٗي هٌظز باٗذ فزاٌٗذّإ هْوٖ را وِ دارإ ب٘ؾتزٗي تاث٘ز بز 

ارسؽْإ هَرد ًظز هؾتزٗاى اعت ؽٌاعاٖٗ وزد  چالؼ اعاعٖ 

اٗي اعت وِ عاسهاى باٗذ در وذام فزاٌٗذّإ داخلٖ بزتزٕ 

ًذ ً٘اسّإ هؾتزٗاى را بزآٍردُ عاسد در اٗي هزحلِ داؽتِ تا بتَا

بِ سًج٘زُ ارسػ در عاسهاى تَجِ ؽذُ ٍ بِ هغائلٖ ّوچَى 

 ،واراٖٗ ٍو٘ف٘ت تَل٘ذ پزداختِ هٖ ؽَد  هذٗزٗت و٘ف٘ت جاهغ

اس جولِ  ع٘غتن تَل٘ذ بِ هَلغ ٍ هذٗزٗت بز هبٌإ فؼال٘ت

گ٘زد   رٍؽْاٖٗ اعت وِ در اٗي هزحلِ هَرد اعتفادُ لزار هٖ

درػ٘ي حال باٗذ هؼ٘ارّإ دل٘ك ٍ هؾخقٖ ً٘ش بزإ ارسٗابٖ 

فزاٌٗذّإ داخلٖ هطزح ؽَد؛ هؼ٘ارّاٖٗ وِ در بز گ٘زًذُ ػٌافز 

عِ گاًِ و٘ف٘ت، ّشٌِٗ ٍ سهاى باؽٌذ، وِ اس آى جولِ هٖ تَاى بِ 

 واّؼ تؼذاد ضاٗؼات ٍ تحَٗل بوَلغ واال اؽارُ وزد  

(Shinder, M-Dowell, MC (April 1999)) 

 جامعه آماری :

للوزٍ هىاًٖ: جاهؼِ اٗي تحم٘ك هذٗزاى ه٘واًٖ، ارؽوذ در سهٌ٘وِ    

ّإ هالٖ،اجزائٖ،تَل٘ذ ،باسرگاًٖ، پزٍصُ ٍ     در ٍاحذّإ هختلف 

 ؽزوت تَسٗغ ً٘زٍٕ بزق اعتاى ٗشد هٖ باؽٌذ  

اًجام هٖ   1392-93للوزٍ سهاًٖ: اٗي تحم٘ك درباسُ سهاًٖ عال 

 ؽَد 

 فرضیات تحقیق : 

: اهىاى اجزإ ارسٗابٖ هتَاسى در ٍاحوذّإ ؽوزوت   فزضِ٘ افلٖ

 تَسٗغ ً٘زٍٕ بزق اعتاى ٗشدٍجَد دارد 

 فرضیه های فرعی :

هتَاسى  اهىاى ؽاخـ عاسٕ اس هٌظز هالٖ بزإ ارسٗابٖ -1

 ٍجَد دارد  

اهىاى ؽاخـ عاسٕ اس هٌظز هؾتزٕ بوزإ ارسٗوابٖ هتوَاسى     -2

 ٍجَد دارد  

هىاى ؽاخـ عاسٕ اس هٌظوز فزاٌٗوذ داخلوٖ بوزإ ارسٗوابٖ      ا -3

 هتَاسى ٍجَد دارد  

 تَعط وِ پزعؾٌاهِ اس اطالػات آٍرٕجوغ بزإ تحم٘ك اٗي در

 ؽاهل اعت  پزعؾٌاهِ ؽذُ اعتفادُ ؽذُ، ٍچَٕ طزاحٖ چاًگ

ػوَهٖ،  ّإعَال بخؼ اعت  در ٍاختقافٖ ػوَهٖ ّإعؤال
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ٍ  وار، ابمِع ؽاهل دٌّذُ پاعخ فزدٕ هؾخقات ٔ  هوذرن   رؽوت

ٖ عَال بخؼ در ٍ ؽذ پزع٘ذُ آًْا تحق٘لٖ ِ  ّإ اختقافو  وو

 100توا  0 اس ًووزُ  ارائِ ٗه با دٌّذُ پاعخ بَد، عؤال 47 ؽاهل

عواسٕ  پ٘وادُ  بوا  را در ارتبوا   هَرد عؤال ػاهل بَدى هؤثز ه٘شاى

 اس ؽوذُ  اػطا ًوزُ ّزچِ وٌذ هٖ هؾخـ ارسٗابٖ هتَاسى هَفك

 ب٘ؾوتزآى  تأث٘ز ب٘اًگز باؽذ، ًشدٗىتز 100 بِ ُدٌّذ عَٕ پاعخ

 اٗي وِ اهز بِ اٗي تَجِ با باؽذ تاٗ٘ذ فزضِ٘ هزبَطِ هٖ عؤال ٍ

 ؽذُ تِْ٘ باالتز ٍ ه٘اًٖ هذٗزاى داًؾٖ، واروٌاى بزإ پزعؾٌاهِ

ٖ  هذٗزاى ولِ٘ اعت، لذا ٖ  ٍ ه٘واً ؽوزوت تَسٗوغ    در ؽواغل  ػوال

 جاهؼِ ػٌَاى بِ فز بَدً 71 آًْا تؼذاد وِ ً٘زٍٕ بزق اعتاى ٗشد

ٖ  هؼ٘ارّإ وِ آًجا ؽذ  اس اًتخاب تحم٘ك پزعؾوٌاهِ   در وٌتزلو

ِ  فالوذ  ّوا  پزعؾٌاهِ اٗي اس بزخٖ بَد، ؽذُ لحاظ  اػتبارؽوٌاخت

 بَدى ًاخَاًا ٍ خط خَردگٖ ػلت بِ ّاپزعؾٌاهِ اس بزخٖ ؽذًذ،

 عَٕ اس ً٘ش ّاپزعؾٌاهِ اس بزخٖ ؽذًذ ٍ خارج بزرعٖ حَسُ اس

تؼوذاد   ػَاهول  اٗوي  هجوَع ًؾذًذ  دادُ ٌذگاى بزگؾتدّ پاعخ

 ِ ٕ پزعؾوٌاه ٕ  لابول  ّوا ِ  را پوضٍّؼ  اتىوا  ػوذد وواّؼ   58 بو

ِ  ؽذُ تىو٘ل پزعؾٌاه58ِداد   ًوز  ( ؽوذ  بزگزداًوذُ  هحموك  بو

 گزفت  لزار اعتفادُ هَرد ٍتحل٘ل تجشِٗ بزإ ٍ % )81 بزگؾت

 ٖٗپاٗوا  آسهَى .اًجاه٘ذ طَل بِ هاُ ٗه حذٍد ّادادُ آٍرٕجوغ

ادران  اّو٘ت بزإ وزًٍبا  آلفإ ٍ ؽذ اًجام هتغ٘زّا ّوِ رٍٕ

ٖ  دارإ ّإ ًوًَِدادُ ًت٘جِ در. آهذ بذعت  832/0ؽذُ  پاٗواٗ

 همذهاتٖ بوِ ؽوَُ٘   هطالؼِ در ّاپزعؼ اٗي رٍاٖٗ .بَدًذ باالٖٗ

 اٗي ػالٍُ بِ. اعت ؽذُ عٌج٘ذُ چَٕ ٍ چاًگ ؽذُ تَعط اجزا

 بزإ 34/64ػاهلٖ تحل٘ل رٍاٖٗ )ًتاٗجاس  باالٖٗ درجِ ً٘ش هطالؼِ

 داًؼ( هذٗزٗت اعتمزار بز هؤثز ػاهل ؽذُ دٍاسدُ ادران اّو٘ت

 .آٍرد بذعت را اػتبار اس باالٖٗ ًت٘جِ درجِ در ٍ داد ًؾاى را

 ّادادُ تحل٘ل ٍ تجشِٗ رٍػ

 هوؤثز  درخقَؿ تحم٘ك، اٗي ّإفزضِ٘ اس ٗه ّز آسهَى ًحَٓ

ارسٗوابٖ هتوَاسى در ؽوزوت تَسٗوغ     در پ٘ادُ عاسٕ فزآٌٗوذ   بَدى

 دٌّذُ اهت٘اس پاعخ اگز اعت:  فَرت ً٘زٍٕ بزق اعتاى ٗشد بذٗي

ِ  باؽوذ،  50 هغإٍ ٗا بشرگتز ٖ  بو پ٘وادُ   در ػاهول  توأث٘زآى  هؼٌو

ٕ  ه٘وشاى  اگوز  عاسٕ فزآٌٗذ ارسٗابٖ هتوَاسى اعوت؛    آى اثزگوذار

ِ  باؽذ، 50 وَچىتزاس ٖ  بو ػاهول در پ٘وادُ    آى ًبوَدى  هوؤثز  هؼٌو

 بِ ّافزضِ٘ اس وذام ّز زآٌٗذ ارسٗابٖ هتَاسى اعت  آسهَىعاسٕ ف

 :اًجام گزدٗذ سٗز فَرت





 0:

0:

11

0

PH

PH 
 

ؽَد  تاٗ٘وذ  آسهَى باال بزإ ّز فزضِ٘ بِ فَرت جذاگاًِ اجزا هٖ

بِ هؼٌٖ هَثز بوَدى ػاهول هطوزح ؽوذُ در فزضوِ٘       0Hفزضِ٘ 

 فزآٌٗذ ارسٗابٖ هتَاسى اعت  پ٘ادُ عاسٕ هَرد ًظز بزإ

 پضٍّؼ ّإٗافتِ

 درعوت بحزاًٖ )ًاحِ٘ اعت داهٌِ چپ آسهًَٖ آسهَى پضٍّؼ،

% 5خطإ  عطح ٍدر ( اعت گزفتِ لزار ًزهال تَسٗغ ًوَدار چپ

اعتخزاج   Zخَاّذ داؽت وِ اس جذٍل  645/1همذارٕ بِ ه٘شاى 

ِ  ؽذُ اعت  ّز وذام اس ٕ فزضو٘ ٖ  ّوا ٖ  ٍ فزػو  ابو  پوضٍّؼ  افول

ِ  آًْا آهارُ ٍ ؽذًذ بزرعٖ إجولِ دٍ اسآسهَى اعتفادُ  درًاح٘و

ِ    در ٍ ًگزفوت  لزار بحزاًٖ ٕ ًت٘جوِ توواهٖ فزضو٘  پوضٍّؼ  ّوا

ًگوارُ   در فزك ّإآسهَى اس حافل ًتاٗج دراداهِ ؽذًذ  پذٗزػ

 ؽذُ اعت  ًؾاى دادُ 1ؽوارُ

 

 فزضوووِ٘

 افلٖ

 تؼوووذاد

پزعؾوٌاهِ  

 اتىا لابل

Z 
اعوووتخزاج 

ؽوووووذُ اس 

 جذٍل

 ارُآه

 آسهَى

ٗوووا  رد

 پذٗزػ

 پذٗزػ 9/10 -645/1 142 هٌظز هالٖ

هٌظوووووووز 

 هؾتزٕ

 پذٗزػ 37/5 -645/1 142

هٌظوووووووز 

فزآٌٗوووووذ 

ّوووووووإ 
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ثب فشض ػذم کبسآهذی ػبختبس ٍ فشایٌذّبی حبکن ثش هجوَػِ ریٌفؼابى ثابصاس ثاشی ایاشاى ٍ ثاب       حبضش، پظٍّؾچکیده: 
ِ    ثبصاس ٍ اسایِ ساّکبسّبیي هجتٌي ایي ّذف ثبصؿٌبػي ٍ ثبصکبٍی تٌگٌبّب ٍ ًبسػبیيْبی هَجَد دس ّابی  ثاش داًاؾ ٍ تجشثا

اػات  اصایٌاشٍ،     ثيـتش ػبختبس ٍ هذیشیت صٌؼت ثشی دس فضبی سقابثتي، اًجابم ؿاذُ   هٌظَس کبسآهذی هَجَد دس جْبى، ثِ
 -ثشسػي هَسدی اًگلؼتبى، تشکيِ ٍ کـَسّبی اػاکبًذیٌبٍی –ثشی اص هطبلؼِ دس هفَْم ٍ تجشثِ تجذیذػبختبس صٌؼت پغ

ریٌفؼابى، اص رشیام هياذاًي    ثِ ثشسػي ػبختبس ٍ فشایٌذّبی ایي ثبصاس، ؿشایط ٍ ًْبدّبی هَجاَد دس آى ٍ ًياض تؼابه      
دّذ ػبختبس ًْبدتٌظين کٌٌذُ هقشسا  ثبصاس ثشی، هتٌبػت ثب ؿاشایط ٍ اّاذاف    ایي پظٍّؾ ًـبى هياػت  ًتبیج پشداختِ

اػتشاتظیك ایي ثبصاس ًيؼت؛ ّوِ ؿشایط ٍیب ًْبدّبی الصم ثشای کبسکشد اثشثخؾ ثبصاس، ٌَّص فشاّن ٍ یب رشاحاي ٍ هؼاتقش   
هيبى هجوَػِ ثبصیگشاى ٍ ریٌفؼبى ثابصاس دس ؿاشایط کٌاًَي، کابسایي ٍ اثشثخـاي يٌاذاًي ًاذاسد ٍ         ًـذُ اػت؛ ٍ سٍاثط

ػبختبس ثابصاس ثاشی ایاشاى،     ًگشی دس، پيـٌْبدّبیي جْت ثبصپظٍّؾّبی دس پبیبى، ثب تکيِ ثش یبفتًِيبصهٌذ ثبصًگشی اػت  
  اػتؿذُ آى، اسائِ ٌبى اصلي حبضش دسیآفشتؼبه   ًقؾکيفيت استقبی کبسایي ٍ ثْجَد 

 

 تجذیذ ػبختبس، ثبصاس ثشی، استقبی کيفيت ، سقبثت   کلمات کلیدی:

 

  ج ل آل احوذ، داًـکذُ هذیشیت داًـگبُ تْشاى اثتذایل: احؼبى هشصثبى، تْشاى، ًَیؼٌذُ هؼئَ
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هَضَع ٍ سیـِ اصلي دس تئَسی ػبصهبى ایاي اػات کاِ    

خَاٌّذ ثِ اثشثخـاي ٍ ثقابی خاَد دس    ػبصهبًْب، اگش هي

هحيط اداهِ دٌّذ، ثبیذ ثب هحيط خَد ػبصگبس ثبؿٌذ؛ ثاش  

ػابختبس دس صاٌؼت ثاشی    ّويي اػبع، دٍلتْب اص تجذیذ 

ثشای سٍیبسٍیي ٍ پبػخگَیي ثِ تغيياشا  هحيطاي ثْاشُ    

ٍ سقبثات، ػٌراشی ثٌيابدیي دس سٍیکشدّابی      جَیٌاذ  هي

ػبختبس صٌبیغ ثاشی دس توابم دًياب،     تجذیذػبختبس اػت 

ّوگبم ثب تحَال  اقتربدی ٍ اجتوابػي ؿاتبثٌبد دس دٍ   

تش ؿذى حشکت  تش ٍ هٌؼطف دِّ اخيش، ثِ ػَی اسگبًيك

شدُ اػت  دسٍاقغ، کـَسّبی هختلف جْبى، ثب تَجِ ثِ ک

ؿشایط ػيبػي، اجتوبػي، فشٌّگاي ٍ ثاَیظُ  اقترابدی    

گيشیْابی هاذیشیتي گًَابگَى، ؿاکلْب ٍ      خَد، ثاب جْات  

  ِ اًاذ ٍ ثاب آى    ثخـْبیي اص ایي حشکت فشاگياش سا پزیشفتا

 اًذ    ّوگبم ؿذُ

ًيض اص ایي قبػذُ هؼتثٌي ًجاَدُ   ایشاى ثخؾ صٌؼت ثشی

هطبثم ثب سًٍذ جْبًي تجذیذػبختبس صٌبیغ ثشی ٍ ثشای ٍ 

     ِ ایجابد تغيياشا     ایجبد فضابی ػابلن سقابثتي، اقاذام ثا

، ثاابصًگشی دس ثااشٍى ػاا بسی ػاابختبسی، توشکضصدایااي،

ري دٍ دّاِ   خرَصي ػبصی ًوَدُ اػت  ًيض ٍ هقشسا 

گـتِ، ػبختبس قذیوي هجتٌي ثش هقاشسا  اًحرابسی، ساُ   

خَد سا ثِ ػَی هحيطي هجتٌي ثاش ثابصاسگشایي گـاَدُ    

 اػت  

صهيٌِ اصلي تجذیاذ ػابختبس دس صاٌؼت ثاشی، ثابصثيٌي      

   ِ ای اص فشایٌاذّب   ػبختبسّبی هَجاَد ٍ رشاحاي هجوَػا

ثشای حشکت اص فضبی اًحربسی ثِ ػَی فضابی سقابثتي   

يل ثبصاس ثشی، گبهي ثٌيابدیي دس ایاي هؼايش    اػت ٍ تـک

ّابی هشثاَب ثاِ     ثبٍجَد آغبص حشکات  سٍد؛ اهب، ثـوبس هي

تجذیذػبختبس دس صٌؼت ثشی اص اٍایل دِّ ّفتبد ٍ دسپي 

، ثاِ ًظاش   1831اًذاصی ثبصاس ثشی ایاشاى دس ػابل    آى، ساُ

ّابی فٌاي، حقاَقي،     دليل ثشخاي هحاذٍدیت   ثِسػذ  هي

 ٌّاَص  ي هَجاَد دسکـاَس،  ػيبػاي ٍ فشٌّگا    اجتوبػي،

گًَبگًَي دس هؼيش ػولکاشد ثْيٌاِ ایاي     یّب ًبکبسآهذی

ٍ ثاذليل فااشاّن   ٍجاَد داسد اص دیاذگبُ هاذیشیتي،   ثابصاس  

ٍ ثؼاتشّبی الصم ٍ ثشخاي اص يبلـاْبی    ّاب   ًجَدى صهيٌِ

هذیشیتي ٍ اجشایي، ثِ هبهَسیت ٍ ّذفْبی اصالي خاَد،   

 ٌَّص دػت ًيبفتِ اػت  

، ثاب ّاذف ؿاٌبخت تٌگٌبّاب ٍ     اص ایٌشٍ، پاظٍّؾ حبضاش  

هـک   هَجَد دس هؼيش تَػؼِ ثبصاس ثشی ایشاى ٍ سٍاثط 

ایي ثبصاس ثِ هٌظَس یابسی سػابًذى ثاِ هاذیشاى      ثبصیگشاى

جْت حشکت دس ساػتبی حل هـک   هَجَد ٍ استقابی  

اثشثخـي ٍ کبسایي ًْبدّبی دسگياش، ثاش هجٌابی هطبلؼاِ     

ب  هشتجط، هطبلؼػويم ادثيب  هَضَع، ثشسػي ٍ تحليل 

یش کـاَسّب ٍ هطبلؼاب  هاَسدی ٍ    توشکض ثش تجابسة ػاب  

ػاااشاًجبم، ًظشػاااٌجي ٍ هرااابحجِ ثاااب خجشگااابى ٍ   

اص ًظشاى، اػاتَاس ؿاذُ اػات  کَؿاؾ ؿاذُ تاب        صبحت

ای ٍ اػوبل فشایٌاذّبی   رشیم هطبلؼب  گؼتشدُ کتبثخبًِ

صًي ٍ ػ غ پظٍّؾ هيذاًي ثِ کوك پشػـاٌبهِ   هحك

ؼتجاش ثاشای تحليال    تذٍیي ؿاذُ، سٍیکاشدی ػلواي ٍ ه   

جبیگبُ ٍ کبسآهذی ثبصاس ثشی ایاشاى دس فشایٌاذ اصا حب     

تبکيااذ ثاش استقاابی کيفياات تؼاابه     صاٌؼت ثااشی ٍ ثااب 

 ػبصی ؿَد ، پيبدُآفشیٌبى ثبصاسًقؾ

ػَال اصلي پظٍّؾ سا هي تَاى ایٌگًَِ ثيابى کاشد: آیاب    

ػبختبس ٍ تؼبه   کًٌَي ثابصاس ثاشی کـاَس، پبػاخگَی     

سٍص صااٌؼت ثااشی، دس حضااَس ثخااؾ   ًيبصّاابی سقاابثتي

سٍؽ هفْااَهي اًجاابم تحقياام دس   غيشدٍلتااي ّؼاات 

  ِ ای،  ياابسيَة گبهْاابی يْبسگبًااِ هطبلؼااب  کتبثخبًاا

تجضیاِ ٍ  ٍ ػاشاًجبم   تطجيقيهطبلؼب  هيذاًي، هطبلؼب  

تحقيم رشاحي ؿاذُ اػات ٍ    ی تَصيفيّب ليل یبفتِحت

دس ثخااؾ هطبلؼااِ تطجيقااي، ثشسػااي ػااِ ثاابصاس ثااشی   

اًگلؼتبى، تشکياِ ٍ حاَصُ اػاکبًذیٌبٍی ثشگضیاذُ ؿاذُ      

 اػت 
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يْبس کشؿي ٍ اػتشثك ثش اػبع الگَی ّبًت ٍ ؿبتلَسد، 

هذل ثشای پيکشثٌذی ػبختبس صاٌؼت، دس ثخاؾ تانهيي    
 بس  ایاي يْابس هاذل، اص اًحرا    ؿاذُ اػات   ثشی پيـٌْبد

)کشؿي ٍ  دٌّذ  سا پَؿؾ هي ُ تب سقبثت کبهلؿذ تٌظين
 (1831اػتشثك، 

( کاِ ثاِ ػٌاَاى هاذل     1ؿکلي )فشٍؿ هذل سقبثت خشدُ

هاذل ًْابیي    هفَْهي ایي پظٍّؾ ثشگضیذُ ؿذُ اػات، 
دّااذ کااِ دس آى ّوااِ  سقاابثتي ثااشی سا ًـاابى هااي ثاابصاس
  ثبؿاٌذ  کٌٌاذُ هاي   ّب قبدس ثِ اًتخبة ػشضِ کٌٌذُ هرشف

کٌٌاذگبى   ّبی هجبدلِ، تٌْاب هراشف   ثِ ػلت ٍجَد ّضیٌِ
سا  يفشٍؿااا گ، خشیااذ هؼااتقين اص ثاابصاس ػوااذُ    ثااضس 

ك ٍ هتَػاط،  کٌٌذگبى کَي گضیٌٌذ  ثيـتش هرشف ثشهي
فشٍؿي )کِ ایي ثبصاس ثِ جبی آًْاب   سا اص ثبصاس خشدُ اًشطی

خشًاذ    تْيِ کشدُ اػت( هاي  يفشٍؿ ثشی سا اص ثبصاس ػوذُ
دس ایااي هااذل، کاابسکشد اًحراابسی تٌْااب ثااِ احااذا  ٍ   

ثاب   ٍ تَصیاغ هشثاَب اػات     اص ؿجکِ اًتقابل  یثشداس ثْشُ

 ، ًيبصی ثِ تٌظين قيوات گيشی سقبثت کبفي دس ثبصاس ؿکل
کٌٌاذُ کَيااك ثااب   فشٍؿااي ًيؼات؛ صیااشا هرااشف  خاشدُ 

ثبؿذ  اص  ؽ هيفشٍ پيـٌْبدّبی ثْتش، قبدس ثِ تغييش خشدُ
 ّبی اًشطی وتدیذ اقتربدی ایي هذل، ثِ ػلّت تؼييي قي

تااشیي هااذل  ثخااؾ اص رشیاام تؼاابه   ثاابصاسی، سضاابیت

ؿاَد  اجاشای ایاي هاذل ثاِ حجان قبثال         هحؼَة هاي 
شی، هخاابثشاتي ٍ گياا ّاابی اًااذاصُ ای اص دػااتگبُ ه حظااِ

   ًيبص داسد  پشداصؽ ار ػب 
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 های برق در ايرانسازی بر کارايی فنی نيروگاهبررسی تاثير خصوصی

 ػکيٌِ ػجَدی

 s_sojudi@tabrizu.ac.irدکتشای التصبد صٌؼتی، داًـکذُ التصبد، هذيشيت ٍ ثبصسگبًی، داًـگبُ تجشيض،  

 

ّبی خصَصی ٍ ٍد ػشهبيِتغييشات ػبختبسی هختلفی اص جولِ ٍس ؼی ػِ دِّ گزؿتِ صٌؼت ثشق دس اغلت کـَسّبی جْبى :چكيده

افضايؾ سلبثت سا تجشثِ کشدُ اػت. ثب ٍجَد ايي کِ آثبس ايي گًَِ اصالحبت دس کـَسّبی تَػؼِ يبفتِ ثِ خَثی هؼتٌذ ػبصی ؿذُ اػت، 

ی فؼبليت ثخؾ خصَص 4881اًذ. دس ايشاى اص ػبل دس کـَسّبی دس حبل تَػؼِ هؽبلؼبت هحذٍدی ثِ ثشسػی آثبس ايي تغييشات پشداختِ

ّبی حشاستی کـَس پشداختِ اػت. ثِ ثشسػی اثش خصَصی ػبصی ثش کبسايی فٌی ًيشٍگبُدس تَليذ اًشطی ثشق آغبص ؿذُ اػت. ايي هؽبلؼِ 

 ّب دادُپَؿـی  کيًبپبساهتشسٍؽ تصبدفی ٍ ثب اػتفبدُ اص  4891ّبی خصَصی ٍ دٍلتی دس ػبل ثشای ايي هٌظَس اثتذا کبسايی ًيشٍگبُ

ّبی حشاستی کـَس ثش کبسايی فٌی ًيشٍگبُ تيهبلکؿذُ اػت. ػپغ ثب ثکبسگيشی يک سگشػيَى همؽؼی، اثش هتغيش هحبػجِ ٍ همبيؼِ 

هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. دس پبيبى ثب همبيؼِ کبسايی فٌی ًيشٍگبُ صسگبى )ثِ ػٌَاى تٌْب ًيشٍگبُ دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ ثِ ثخؾ 

ِ ثخؾ خصَصی، اثش ًَع هبلکيت ثش کبسايی ايي ًيشٍگبُ هَسد آصهَى لشاس گشفتِ اػت. ّبی لجل ٍ ثؼذ اص ٍاگزاسی ثخصَصی( دس ػبل

داس ثش کبسايی فٌی ، هتغيش هبلکيت اثش هثجت ٍ هؼٌیّبی خصَصی اص کبسايی فٌی ثبالتشی ثشخَسداس ثَدُدّذ ًيشٍگبًُتبيج ًـبى هی

 افضايؾ کبسايی آى ؿذُ اػت. هَجتصسگبى ثِ ثخؾ خصَصی  ٍ ٍاگزاسی ًيشٍگبُ ّب داسدًيشٍگبُ

 ّب دادُپَؿـی  کيًبپبساهتشػبصی، کبسايی فٌی، اًشطی ثشق، ًيشٍگبُ حشاستی، سٍؽ تصبدفی خصَصی: کليدی واژه های
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 مقدمه -1

 .تَػؼِ جَاهغ ّوَاسُ ثب افضايؾ تمبظب ثشای اًشطی ثشق ّوشاُ ثَدُ اػت

 ِ ِ   ايي هَظَع ثبػث ؿذُ تب صهيٌه سی کهبفی ٍ  گهزا ػهبصی ثهشای ػهشهبي

ای ثخصههَف دس ايههي اًههشطی اص اّويههت ٍيههظُ تَليههذػولکههشد کههبسا دس 

دِّ اخيهش، ػولکهشد    کـَسّبی دس حبل تَػؼِ ثشخَسداس ثبؿذ. دس چٌذ

گزاسی ًبکبفی ثخؾ دٍلتی دس ّبی ػوليبتی ثبال ٍ ػشهبيِظؼيف، ّضيٌِ

ِ     ايجبد  ّهبی  صيشػبختبسّبی الصم ثهشای ػشظهِ ثهشق ٍ ّونٌهيي تَصهي

ّهبی آصادػهبصی، ثبػهث    الوللی ثش لضٍم اجشای ػيبػتبی ثييّػبصهبى

ثؼيبسی اص کـَسّب ثشای دػتيبثی ثِ ظشفيت ٍ کهبسايی هٌبػهت   ؿذُ تب 

ثِ اصالحبت ػبختبسی دس صٌؼت ثهشق خهَد    الذامثشق  تَليذدس ثخؾ 

ثؼيبسی اص کـهَسّب ثهِ ػٌهَاى     4981ّبی اثتذايی دِّ ًوبيٌذ. اص ػبل

ًوَدُ ٍ ق ػبصی دس صٌؼت ثشٍع ثِ خصَصیؿشثخـی اص ايي اصالحبت 

خصَصی اجبصُ فؼبليت دس ايي  یّب اص هبلکيت دٍلتی کبػتِ ٍ ثِ ؿشکت

اًذ. افضايؾ هـبسکت ثخؾ خصَصی دس تَليذ اًشطی ثهشق  سا دادُثخؾ 

ثبػث ؿذُ تب ثشسػی اثشات تغييش هبلکيت ثش ػولکشد تَليذکٌٌذگبى ثشق 

. ثشسػی ايي هَظَع دس کـَسّبی دس اٍلَيت هؽبلؼبت تجشثی لشاس گيشد

ثبؿذ. صيشا، دس اص اّويت ثِ هشاتت ثيـتشی ثشخَسداس هیِ دس حبل تَػؼ

جذی هوکي اػهت اّهذاو ٍ    4ظؼف ًْبدیٍجَد ايي کـَسّب ثِ دليل 

ّبی خصَصی ػبصی ثِ دًجهبل آى ّؼهتٌذ حبصهل    هٌبفؼی کِ ػيبػت

  (.2112، 2طًگ ٍ ّوکبساىد )ًـَ

سا ثهِ   یػبص یخصَص شيهَجَد دس صهيٌِ تأث ّبی( ًظشي2112ِ) 8پليت

 1ّبی حك هبلکيتثٌذی ًوَدُ اػت، دػتِ اٍل، ًظشيِپٌج دػتِ ؼجمِ

)اهکهبى   ثشای حك هبلکيهت  ًوبيٌذ ثب ايجبد ثبصاسثبؿٌذ کِ ػٌَاى هیهی

ّب ثِ کؼبًی ّب ٍ داسايیخشيذ ٍ فشٍؽ هبلکيت يک ثٌگبُ(، ثٌگبُ ،اًتمبل

دس تشيي صَست اص آى اػتفبدُ خَاٌّهذ ًوهَد.   گيشد کِ ثِ کبساتؼلك هی

ّبی دٍلتی ثِ دليل ايٌکِ هبلکيت ثب ػبهِ افشاد )پشداخت کٌٌذگبى ثٌگبُ

ّبی ًبؿی اص ػولکشد ههذيشاى ثٌگهبُ ثهِ    ثبؿذ، هٌبفغ ٍ صيبىهبليبت( هی

سػذ، اص ايي سٍی ًظبست ٍ کٌتشل دليك ثهش  ؼَس هؼتمين ثِ هبلکبى ًوی

ّهبی خصَصهی هبلکهبى    جَد ًذاسد. اهب دس ثٌگبُػولکشد هذيشاى ثٌگبُ ٍ

ثٌگبُ هؼيي ثَدُ ٍ ثشای دػتيبثی ثِ حهذاکثش ػهَد ثهِ کٌتهشل ههذاٍم      

ثبؿٌذ هی 5ّبی ثشٍکشاػیدػتِ دٍم ًظشيِپشداصًذ. ػولکشد هذيشاى هی

ّهبيی غيهش اص   ّب صبحت هٌصجبى دٍلتی ثش ّذوکِ ثش اػبع ايي ًظشيِ

. ثشای هثبل ثش اػبع هکتت اًتخهبة  حذاکثش ػبصی کبسايی توشکض داسًذ

، ػيبػتوذاساى ثيؾ اص هٌبفغ ػوَهی ثِ دًجبل هٌهبفغ خهَيؾ   6ػوَهی

-ّبی دٍلتی اّذافی سا تؼييي ههی ثش ّويي اػبع ثشای ثٌگبٍُ ّؼتٌذ 

ًوبيٌذ کِ افشاد جبهؼِ سا هجبة ثِ سای دادى ثِ آًْب ًوبيذ. ايي اّهذاو  

ب هٌبفههبت داسد. ثٌههبثشايي ّههدس اغلههت هههَاسد ثههب ػولکههشد کههبسای ثٌگههبُ

ؿهَد. دػهتِ   ثبػث اصالح اّذاو ٍ افضايؾ کهبسايی ههی  ػبصی خصَصی

-خصَصهی ًبم داسًذ اؿبسُ ثِ ايي داسًهذ کهِ    7ّبی ًفَرػَم کِ ًظشيِ

دٍلهت   یّهب  بػهت يهَجت کبّؾ احتوبل اثشگزاسی ثٌگبُ ثهش ػ ػبصی 

-ههی  گيشًذ سا کبّؾّبيی سا کِ ثِ ايي هٌظَس اًجبم هیؿذُ ٍ فؼبليت

ّبی ثشای هثبل هؼبفيت هبليبتی يب دسيبفت هٌبثغ هبلی تَػػ ثٌگبُدّذ. 

ّب ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ ؿَد تب اًعجبغ هبلی دس ايي ثٌگبُدٍلتی ثبػث هی

ٍ اًگيضُ ثشای ثْجَد ػولکشد ٍ کؼت ػَد کبّؾ يبثذ. خصَصی ػبصی 

هلهضم   ٍ (ثِ دليل پشداخهت هبليهبت  ) حزو هحذٍديت ثَدجِ ًشمثبػث 

ًگ طد )ؿَّبی دٍلتی هیثشای ثٌگبُ ػشهبيِ دس حؼبةثِ اًعجبغ  ؿذى

دػتِ چْبسم ثِ تغييش لَاًيي حبکن ثش يک صٌؼت  .(2118، 8ٍ ّوکبساى

آصادػهبصی ٍ گؼهتشؽ فؼبليهت ثخهؾ      اؿبسُ داسًذ ٍ هؼتمذًهذ کهِ ثهب   

سا تغييش دادُ ٍ اص ايي ؼشيك  ت لَاًيي تٌظين ؿذُ دس ثبصاسخصَصی دٍل

 تؼْذ ًبم داؿتِ ٍ یّب ی. دػتِ پٌجن تئَسيؾ خَاّذ دادسا افضاکبسايی 

ًوبيٌذ کِ ثب اصهالحبت ثهبصاس، ّضيٌهِ دخبلهت دٍلهت دس ثهبصاس       ثيبى هی

حهزو   يبثهذ. ّهب کهبّؾ ههی    افضايؾ يبفتِ ٍ ثِ ّويي دليل ايي دخبلت

-تَجِ ثِ خَاػتِکبّؾ ثٌگبُ ٍ ّونٌيي  يشيتهذاخلِ ػيبػی دس هذ

افهضايؾ  افضايؾ سلبثت آصاد ؿهذُ ٍ   هَجتدس هجوَع  ّبی گشٍُ خبف

ّهبی   یتئهَس  ػالٍُ ثش. ثشخی هؽبلؼبت سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿتکبسايی 

ًيض اؿبسُ داسًهذ.   41یّبی ػبصهبًٍ تئَسی 9کبسگضاسی ّبی یتئَسفَق ثِ 

تبکيذ ًوهَدُ ٍ ساُ   44کبسگضاس-ثِ هـکالت کبسفشهب ّبی کبسگضاسیتئَسی

ًوبيهذ.  ايهي هـهکالت سا ثيهبى ههی     ّب ثشایيک اص اًَاع هبلکيتّش حل 

فشض ثش ايي اػت کِ کبسگضاساى )هذيشاى( دس ّش دٍ ًَع ثٌگبُ )دٍلتی ٍ 

خصَصی( ثيؾ اص ػَد ػبصهبى ٍ کبسفشهبيبى )هبلکبى( ثِ دًجبل حذاکثش 

ّهبی خصَصهی ؿهذت ايهي     ػبصی هؽلَثيت خَيؾ ّؼتٌذ. دس ثٌگهبُ 

 يبثذ:هـکل اص ؼشيك چٌذ کبًبل کبّؾ هی

س ثشای حك هبلکيت ٍ اهکبى اًتمهبل آى کهِ ثبػهث    ٍجَد ثبصا -

ؿَد هبلکبى دس صَست ػذم سظهبيت اص ػولکهشد ههذيشاى    هی

 الذام ثِ فشٍؽ ثٌگبُ ًوبيٌذ

 تش یلَّبی ٍجَد تْذيذ تصبحت ثٌگبُ تَػػ ػبيش ثٌگبُ  -

 ٍجَد تْذيذ ٍسؿکؼتگی -

 ٍجَد ثبصاس ثشای ًيشٍی کبس هذيشيتی -

ّبی دٍلتی ًِ تٌْب ايي ػَاهل ٍجَد ًذاسد ثلکِ ساثؽِ هبلکبى ٍ دس ثٌگبُ

ػوهَم( ثهب   ى )هذيشاى ثِ صَست هؼتمين ًجَدُ ٍ ثِ صَست استجبغ هبلکب

ثبؿذ. ايهي ػَاههل تٌهبلط    ػيبػتوذاساى ٍ ػيبػتوذاساى ثب هذيشاى هی

ِ تئَسی ًوبيذ.ثيي هٌبفغ هبلکبى ٍ هذيشاى سا تـذيذ هی  ّبی ػبصهبًی ثه

ی، ػهبختبس ػهبصهبً  ، اّذاو، گ، فشٌّلّب ٍ هکبًيؼن کٌتشتفبٍت اًگيضُ

استجبؼبت، ػيؼتن گضاسؽ دّی، تؼييي هحل کؼت ٍ کهبس، ههذيشيت ٍ   

ايهي ػَاههل    داسًذ کِّبی خصَصی ٍ دٍلتی اؿبسُ دس ثٌگبُ سًيشٍی کب

ُ  ّبی خصَصی اص لحبؾ کبسايیثبػث ثشتشی ثٌگبُ ّهبی دٍلتهی   ثش ثٌگهب

تهَاى ػٌهَاى ًوهَد کهِ     دس هجوهَع ههی  (. 2111، 42ًَگبؿهَد)ٍيالل هی
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ّبی خصَصی دس همبيؼهِ ثهب   هؽبلؼبت ًظشی اغلت ثش کبساتش ثَدى ثٌگبُ

ّبی دٍلتی تبکيذ داسًذ. ًتبيج هؽبلؼبت تجشثی ثِ اًذاصُ هؽبلؼهبت  ثٌگبُ

ًظشی لبؼغ ًجَدُ ٍ ثشخی هؽبلؼبت ًـبى دٌّذُ اثش هؼکَع خصَصی 

 .تػبصی ثش کبسايی ثَدُ اػ

 روش شناسی و الگوی تحقيق -2

 ُ ّهبی حشاستهی کـهَس کهِ     دس ايي هؽبلؼِ اثتذا کبسايی هجوَػِ ًيشٍگهب

ًيشٍگبُ خصَصی ثِ ّوشاُ ٍاحهذّبی   42ًيشٍگبُ خصَصی ) 41ؿبهل 

هحبػهجِ ٍ   4891ثبؿٌذ دس ػبل گبصی ٍ ثخبسی ًيشٍگبُ صسگبى( ًيض هی

-همبيؼِ ههی  ّبی دٍلتیّبی خصَصی هزکَس ثب ًيشٍگبُکبسايی ًيشٍگبُ

ّهب، اص  ؿَد. ػپغ ثشای ثشسػی اثش هتغيش هبلکيت ثش کبسايی ايي ًيشٍگبُ

 ؿَد. يک هذل سگشػيَى همؽؼی ثِ صَست صيش اػتفبدُ هی

 ( 8) ساثؽِ

                                           
  :ثِ ؼَسی کِ

Effُکبسايی فٌی ثشای ّش ًيشٍگب : (i)    کهِ ثهِ سٍؽStoNED   ِهحبػهج

 ؿذُ اػت،

Dum ُثبؿهذ کهِ   هی هبلکيت ًيشٍگبُ: ثيبًگش هتغيش هجبصی ًـبى دٌّذ

ّهبی  ثهشای ًيشٍگهبُ  صهفش ٍ   ّبی دٍلتهی همهذاس آى ثشاثهش   ثشای ًيشٍگبُ

  ثبؿذ.هیيک  خصَصی ثشاثش

Ageػپشی ؿذُ اص اٍليي ثْهشُ  یّب : ػوش ًيشٍگبُ، لگبسيتن تؼذاد ػبل-

 ثشداسی ًيشٍگبُ،

 Fuel ػَخت ًيشٍگبُ، ػْن ػَخت گبص اص کل ػَخت ًيشٍگبُ، : ًَع 

Capُثشداسی اص ظشفيهت ًيشٍگهبُ، ًؼهجت ظشفيهت ػولهی ثهِ       : ًشخ ثْش

 .ظشفيت ًبهی

Size: ،ُاًذاصُ ًيشٍگبُ، لگبسيتن تؼذاد ؿبغالى ًيشٍگب  

تهب   4878ی ّهب  ػهبل دس پبيبى ثب هحبػجِ کبسايی ًيشٍگهبُ صسگهبى ؼهی    

ی لجل ٍ ثؼذ اص ٍاگزاسی ّب ػبلًيشٍگبُ دس ثِ همبيؼِ کبسايی ايي  4891

 ؿَد. پشداختِ هی

 نتيجه گيری و کاربردهای سياستی -3

 ثؼهضايی  تأثيش کِ ايشاى التصبد اًشطی هـکالت ثخؾ تشيي اصلی اص يکی

 ٍ ػهبختبسی  هـهکالت  اػت، گزاؿتِ جبی ثش آى ثَدى کبسايی پبييي دس

ثٌهبثشايي   اػهت.  ثخهؾ  ايهي  دس ّهب فؼبليهت  اػظهن  ثخهؾ  دٍلتی ثهَدى 

 سفغ دس ٍ ساّجشدی ثٌيبدی حل ساُ يک ػٌَاى ثِ تَاًذهی ػبصیخصَصی

 اصهل  اگش چهِ ثهش اػهبع    .کبسگـب ثبؿذ ثخؾ ايي ػبختبسی تٌگٌبّبی

 ّهبی فؼبليهت  اغلت ايشاى جوَْسی اػالهی اػبػی لبًَى چْبسم ٍ چْل

ِ  آًْهب  ٍاگهزاسی  ٍ ّؼهتٌذ  اًهشطی دٍلتهی   ثخهؾ  دس ثبالػشی  ثخهؾ  ثه

ثب سفغ هَاًغ لبًًَی اص جولِ  ّبی اخيشاهب دس ػبل .يؼتً هجبص خصَصی

-هحهذٍديت  تَجْی لبثل هيضاى ثِ اػبػی لبًَى 11 اصل الحبليِ صذٍس

اػت  ؿذُ هشتفغ التصبد دس ػبصیخصَصی هؼيش دس لبًًَی هَجَد ّبی

 اًهشطی  جولِ ثخهؾ  اص ٍ التصبد دس ػبصیخصَصی ثشای هٌبػجی ثؼتش ٍ

لذاهبتی اص ايي لجيل دس افضايؾ ػهْن ثخهؾ   ًتيجِ ا .اػت آهذُ فشاّن

ای کهِ دس  ثبؿذ. ثِ گًَِخصَصی دس تَليذ اًشطی ثشق لبثل هـبّذُ هی

 41ػْن ثخؾ خصَصهی دس تَليهذ ثهشق کـهَس ثهِ       4891پبيبى ػبل 

دسصذ سػيذُ اػت. ثب ايي ٍجَد ثبيذ تَجِ ًوَد کِ ثب افهضايؾ فؼبليهت   

ت فشاسٍی صٌؼت ثهشق  تَاى اهيذٍاس ثَد کِ هـکالثخؾ خصَصی ًوی

اص هيبى ثشداؿتِ ؿَد. ثذيْی اػت کِ آًنِ ثيؾ اص اجشای يک ػيبػت 

ثبؿذ، اثش ثخـی آى ػيبػت اػت. ثهب تَجهِ   التصبدی داسای اّويت هی

گهشی  ثِ ايي کِ افضايؾ کبسايی يکی اص اّهذاو ػوهذُ کهبّؾ تصهذی    

ي ثبؿذ، دس ايّبی هختلف اص جولِ تَليذ اًشطی ثشق هیدٍلتی دس ثخؾ

ّبی حشاستی ػبصی ثش کبسايی فٌی ًيشٍگبُهؽبلؼِ ثِ ثشسػی اثش خصَصی

ُ پشداختِ ؿذُ اػت. ًتبيج ًـبى هی ّهبی خصَصهی دس   دّذ کِ ًيشٍگهب

ّبی دٍلتی اص کبسايی ثبالتشی ثشخهَسداس ّؼهتٌذ. اگهش    همبيؼِ ثب ًيشٍگبُ

ي ثبؿذ اهب ػالهت ايه ّب پبييي هیچِ اثش ًَع هبلکيت ثش ػولکشد ًيشٍگبُ

ِ  اثش ًـبى هی ػهبصی ٍ فهشاّن آٍسدى ؿهشايػ    دّذ کِ دس صهَست صهيٌه

هٌبػت ثشای فؼبليت ثخؾ خصَصی، افضايؾ فؼبليت ثخهؾ خصَصهی   

تَاًذ هٌبفغ کهبسايی لبثهل تهَجْی سا ثهِ     دس ثخؾ تَليذ اًشطی ثشق هی

تهش ًوهَدى ؿهشايػ ثهبصاس ثهشق ٍ کهبّؾ       دًجبل داؿهتِ ثبؿهذ. سلهبثتی   

-فؼبليت ثخؾ خصَصی دس ايهي ثهبصاس ههی   ّبی لبًًَی ثشای هحذٍديت

 تَاًذ دس تحمك ايي اهش هفيذ ثبؿذ.
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تجؼیت اص هذل ّب ٍ الگَّبی ثشتش تَػظ ، ضشٍست ؿذیذ، تغییشات ٍ چبلؾ ّبی پیؾ سٍسلبثت دس جْبى اهشٍص ثب تَجِ ثِ  :چكيده

 خَد سا هَفمیت هیضاى تَاًذ هی ػبصهبى ایٌىِ ضويی تؼبلی،  ّب هذل ثىبسگیشی ثب ثیؾ اص پیؾ ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذ.ػبصهبى ّب 

 ی هَفك ٍ هتؼبلی ّب ػبصهبى ثب سا خَد ػولىشد تَاًذ هی دّذ، لشاس اسصیبثی هَسد صهبًی هختلف دس همبعغ ثْجَد ّبی ثشًبهِ اجشای دس

جوَػِ ای اص ؿبخصْبی ًوَدُ ٍ ه اسصیبثیسؿذ هتَاصى ػبصهبى سا دس ولیِ اثؼبد  وِ اػت ایي ّب هذل ایي ثبسص ٍیظگی .همبیؼِ وٌذ

دس ایشاى ثباػتفبدُ اص ًوَد.  پبیؾ ی ػبصهبى وِ ثش اػبع آًْب هی تَاى ثِ خَثی ثْجَد سا دس توبهی جٌجِ ّب هی ًوبیٌذ ولیذی سا تؼشیف

ٍ هفبّین ثٌیبدیي هذیشیت ویفیت  هذل جبیضُ هلی ویفیت وِ ثَهی ؿذُ هذل جبیضُ ویفیت اسٍپب هی ثبؿذ، ػبصهبى ّبی داخلی اصَل

یذاس ٍ عَالًی هذت ٍ تؼبلی سا دس توبم اثؼبد ػبصهبًی ثِ ؿىل یىپبسچِ ٍ ػیؼتوبتیه ثِ وبس گشفتِ وِ ایي اهش هَجت هَفمیت پب

دس ایي پظٍّؾ ٍیظگی ّبی هذل ّبی تؼبلی هختلف ثشسػی ٍ همبیؼِ ٍ دس ًْبیت ًمبط  ػبصهبى دس لبلت هضایبی سلبثتی خَد هی ثبؿذ.

 هتوبیض هذل داخلی جبیضُ ویفیت هغشح گشدیذُ اػت. 

 

 هرذل تؼربلی ػربصهبًی ثٌیربد هرذیشیت ویفیرت اسٍپرب       (، INQAػبصهبًی، هذل جبیضُ هلی ویفیت ایرشاى    ػشآهذی هذل ّبی: كليدی واشه های

 EFQMجبیضُ دهیٌگ، سؿذ هتَاصى ،) 

 ًبصش صفبییی هؼئَل : ًبم ًَیؼٌذُ

 19991- 43344، داًـىذُ صٌبیغ، وذ پؼتی  4، ط 7ًٍه، خ هالصذسا، خ پشدیغ، ح م ی هؼئَل :ًـبًی ًَیؼٌذُ
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 مقدمه .1

ثب تىیِ ثش اصَل ٍ تؼبلی ػبصهبًی یه ػبختبس هذیشیتی اػت وِ 

هؼیبس ّبی اػبػی هذیشیت ویفیت جبهغ ٍ ػیؼتن خَداسصیبثی 

هَججبت ثْجَد هؼتوش دس دساص هذت سا فشاّن هی ًوبیذ.  اص جولِ 

ًتبیج تؼبلی ػبصهبًی هی تَاى ثِ چْبس هَسد اؿبسُ وشد: سؿذ یه 

ػبصهبى دس توبهی اثؼبد، وؼت سضبیتوٌذی ولیِ ریٌفؼبى، ایجبد 

خَاػتِ ّب ٍ اًتظبسات ولیِ ریٌفؼبى ٍ ثبالخشُ تضویي تؼبدل ثیي 

اص هضایبی ػوذُ هذل ّوچٌیي هَفمیت ػبصهبى دس ثلٌذ هذت. 

ثشخَسداسی ایي هذل اص  ّبی تؼبلی هی تَاى هَاسد صیش سا ثشؿوشد:

دیذگبُ ػیؼتوبتیه ٍ فشاگیش، ٍاوٌؾ ػشیغ ًؼجت ثِ تغییشات، 

جت ثِ ًتبیج وؼت ثب تَجِ ٍیظُ ًؼ هذیشیت هجتٌی ثش فشآیٌذ

ؿذُ، اسصیبثی هجتٌی ثش ٍالؼیبت، هـبسوت گؼتشدُ وبسوٌبى 

ٍ  ػبصهبى، ایجبد فشٌّگ ٍ صثبى هـتشن هیبى هذیشیت ٍ وبسوٌبى

  .اص ثْتشیي ّب ّوچٌیي فشاّن آٍسدى صهیٌِ الگَ ثشداسی

تبوٌَى اًَاع هتفبٍتی اص هذل ّبی تؼبلی ػبصهبًی هؼشفی ؿذُ اًذ 

اص  EFQMّب، هذل تؼبلی ػبصهبًی  وِ دس هیبى ایي هذل

ایي هذل  [4].ؿٌبختِ ؿذُ تشیي هذل ّبی تؼبلی ػبصهبًی اػت

، ثب همبیؼِ ٍضغ هَجَد ٍ هغلَة ثِ ػبصهبى ووه هی وٌذتب

تفبٍت ّب سا ؿٌبػبیی ٍ ػپغ ثشاػبع ایي اعالػبت ثِ ثشسػی 

د ػلل ٍلَع آى ّب پشداختِ، ساُ حل ّبی ثْیٌِ ػبصی ٍضغ هَجَ

دس  EFQMایشاى ثب تَجِ ثِ جبهؼیت هذل  دس.[6]سا ثیبثذ

ُ اص ایي هذل ثْشُ گشفتِ ؿذهذل جبیضُ هلی ویفیت عشاحی 

هذل ّبی تؼبلی ي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت  ًمؾ دس ای. ]1[اػت

سؿذ هتَاصى ّبی ثبسص هذل هلی ویفیت ایشاى دسٍیظگی ًیض سایج ٍ 

 ػبصهبى  هَسد ثشسػی لشاس گیشد.

 

 عالی در جهانپيشينه مدل های ت  .2

پغ اص جٌگ جْبًی دٍم، ادٍاسدص. دثلیَ. دهیٌگ تَاًؼت ًمؾ 

اًجوي ًوبیذ ٍ دس ًتیجِ  س تحَل صٌبیغ طاپي ایفبهْوی د

الذام  1951دس ػبل  (JUSE) *داًـوٌذاى ٍ هٌْذػیي طاپٌی

ایي جبیضُ یظگی ّبی اص ٍ ثِ ثشگضاسی جبیضُ دهیٌگ ًوَدًذ وِ

یه ّب ٍ اثضاسّبی ثْجَد ویفیت ثیـتش ثش سٍی جضییبت، تىٌتوشوض

                                                 
1. Japan Union of Scientifics and Engineers (JUSE) 

ػبیش جَایض غیش دس حبلیىِ اص جولِ سٍؽ ّبی آهبسی اػت 

تجَیضی هی ثبؿٌذ ٍ ػبصهبى ّب دس ساُ سػیذى ثِ تؼبلی ػبصهبًی 

غ اص . پ]3[هلضم ثِ اػتفبدُ اص تىٌیه ٍ اثضاس خبصی ًوی ثبؿٌذ

جبیضٓ هلی ویفیت هبلىَم ثبلذسیج تَػظ ٍصاست  ،جبیضٓ دهیٌگ

تَػظ  1987اص ػبل  وِ بًی آهشیىب پبیِ گزاسی گشدیذثبصسگ

سئیغ جوَْس ٍلت ثِ ػبصهبًْبی هتؼبلی آى وـَس اػغبء 

. دس پیشٍی اص حشوتْبی فَق الزوش دس طاپي ٍ آهشیىب، [5]ؿَد هی

ثٌیبد هذیشیت  1988ؿشوت ثشتش اسٍپبئی دس ػبل  14هذیشاى 

تؼبلی سا ثب هأهَسیت ثشگضاسی جبیضٓ  (EFQM)ویفیت اسٍپب 

ایي هذل، ثِ ػٌَاى هذل  1991.  دس ػبلاسٍپب تأػیغ ًوَدًذ. 

هؼشفی جبیضُ ویفیت اسٍپبیی  دسیبفتجْت تؼبلی وؼت ٍ وبس 

هؼیبس تَاًوٌذػبص  سّجشی، وبسوٌبى،  5ایي هذل داسای ؿذ. 

تبیج هؼیبس ًتبیج  ً 4اػتشاتظی، ؿشاوت ّب ٍ هٌبثغ، فشآیٌذّب( ٍ 

صیش  32وبسوٌبى، ًتبیج هـتشی، ًتبیج جبهؼِ، ًتبیج ولیذی( ٍ 

اص همجَلیت  هؼیبس هی ثبؿذ. ایي هذل ًؼجت ثِ ػبیش هذل ّب،

ثیؾ اص  تَػظ حبضش دسحبل ثیـتشی ثشخَسداس اػت ٍ

دس  ].3[ػبصهبى اسٍپبیی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد33333

 هبلىَم ٍ  EFQMدًیب یؼٌی  سایج تؼبلی الگَی دٍ ایي تحمیمی

 اسجبع پظٍّـی همبالت تؼذاد ٍ ثشًذگبى تؼذاد اػبع ثش ثبلذسیج

هَسد  2333 ػبل اص ثؼذ ٍ لجل صهبًی ثبصُ دس آى ّب ثِ ؿذُ دادُ

 ثشًذگبى وبّؾ ثِ سٍ سًٍذ اص ًتبیجثشسػی لشاس گشفتِ اػت. 

 دس آى ّب ًؼجی ثجبت ٍ ثبلذسیج هبلىَم جبیضُ دس تَلیذ ثخؾ

  [5].یت داسدحىب EFQMجبیضُ 

 

 كيفيت ایران  ملی مدل جایسه. 3

 دس ؿشایغی 1382( دس ػبل INQAایشاى   ویفیت هلی جبیضُ

 هذل 73 ٍ ویفیت هلی جبیضُ 93 اص ثیؾ وِ ؿذ هغشح

 آخشیي اص گیشی ثْشُ ثب هذل ایي داؿت. ٍجَد جْبى دس ػشآهذی

 هذل ایي هوتبص ٍیظگی گشدیذ.هؼشفی  EFQM هذل  ٍیشایؾ

 هی ًوبیذ.  اسصیبثی هختلف اثؼبد اص سا ػبصهبى وِ اػت ایيدس

ثَهی ایشاًی  ّبی ػبصهبى خبف ؿشایظ ثب آى ّبی هؼیبس ّوچٌیي

تٌذ ثش اػبع هؼیبسّبی دیگش هلضم ًیؼ ّب ػبصهبى ٍ اػت گشدیذُ

ایي . [5]ّبی خبسجی ثِ سلبثت ثپشداصًذ هذل دس  تؼشیف ؿذُ

دس  ثِ ٍیظُ ویفیت جبیضُ ثب تغییش هبهَسیت ٍ توشوض ثش هحصَل ٍ

۹۷
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ٍ تب وٌَى ػِ ٍیشایؾ آى هٌتـش ؿذُ  گشدیذ اسائِ  1386ػبل 

هؼیبس تَاًوٌذ ػبص  سّجشی، فشآیٌذّب،  4اػت. ایي هذل داسای 

هؼیبس ًتبیج  ًتبیج هـتشیبى ٍ هصشف  3هٌبثغ ٍ وبسوٌبى( ٍ 

وٌٌذگبى، ًتبیج جبهؼِ ٍ هحیظ صیؼت، ًتبیج ػولىشدی هبلی ٍ 

چْبس  تب وٌَى 1393بى( هی ثبؿذ. اص ػبل غیش هبلی ٍ وبسوٌ

عشاحی  ثِ ؿشح صیش جبیضُ هلی ویفیت ثخـی دس ػغح وـَس

جبیضُ هلی ، جبیضُ هلی ویفیت غزا، داسٍ ٍ ثْذاؿت :ؿذُ اػت

جبیضُ هلی ویفیت صٌؼت ت، ویفیت استجبعبت ٍ فٌبٍسی اعالػب

 1دس جذٍل .[6]جبیضُ هلی ویفیت دس حَصُ وـبٍسصیٍ  خَدسٍ

بی چْبس جبیضُ ویفیت ثب یىذیگش همبیؼِ گشدیذُ هؼیبسّ

 .]2[اػت

مقایسه معيارهای چهار جایسه كيفيت شاپن،  1جدول

 امریكا، اروپا و ایران

 عنوان جایسه معيار
 ایران اروپایی بالدریجم.  دمينگ

1 
ٍ  ػیبػت ّب
 ثشًبهِ ّبی
 ثلٌذهذت
 هَػؼِ

 سّجشی سّجشی سّجشی

2 
 ًحَُ

 ػولىشد
 هذیشیت

 ٍ اعالػبت
 ٍ تجضیِ
آى  تحلیل
 ّب

ٍ  ػیبػت
 وبسوٌبى اػتشاتظی

3 

 تشٍیج
 آهَصؽ ّبی

 ثِ هشثَط
 وٌتشل
 ویفیت

 ثشًبهِ سیضی
 اػتشاتظیه

 هذیشیت
 هٌبثغ وبسوٌبى

4 

 ثِ وبسگیشی
 دس اعالػبت

 ػیؼتن
 وٌتشل
 ویفیت

 هذیشیت
 هٌبثغ

 اًؼبًی
 فشآیٌذّب هٌبثغ

 ٍ تجضیِ 5
 تحلیل

 هذیشیت
 فشآیٌذّب فشآیٌذ

ًتبیج 
ـتشیبى ٍ ه

هصشف 
 وٌٌذگبى

یىٌَاخت  6
 ػبصی

ٍ  هبلی ًتبیج
 ثبصسگبًی

 سضبیت
 هـتشیبى

ًتبیج 
هحیظ 
صیؼت ٍ 
 جبهؼِ

 وٌتشل 7
 ثش تبویذ

 سضبیت
 هـتشی

 سضبیت
 وبسوٌبى

ًتبیج 
 ػولىشدی

 تضویي 8
 ثش تبثیش - ویفیت

 - جبهؼِ

 - ًتبیج 9
 ًتبیج
 ولیذی
 ػولىشد

- 

 ثشًبهِ ّبی 11
 - - - آیٌذُ

 

 يجه گيری و پيشنهادات:نت. 4

هٌذ ثشای دسن ٍ  هذلْبی تؼبلی ػبصهبًی یه چبسچَة ًظبم

دس ایشاى اص هیبى  .ًوبیٌذ ثىبسگیشی هفبّین ویفیت سا اسایِ هی

هجٌبی عشاحی  EFQMهذلْبی هَجَد دس دًیب، دس اثتذا هذل 

 INQAهذل هلی ػپغ جَایض تؼبلی ػبصهبًی لشاس گشفت ٍ 

بم اػبػی توبهی ایي هذلْب سػیذى ثِ عشاحی ٍ هؼشفی گشدیذ. پی

تؼبلی دس توبهی حَصُ ّب ٍ ػشآهذی ػبصهبى دس تَاى پبػخگَیی 

هتَاصى ثِ خَاػتِ ّب ٍ ًیبصّبی توبهی ریٌفؼبى ٍ استمبء 

 ٍ هَفمیت پبیذاس هی ثبؿذ. تَاًوٌذی ػبصهبى دس تحمك ثشًبهِ ّب

ًمبط هتوبیض هذل ّبی تؼبلی ُ اػت پظٍّؾ ػؼی ؿذ دس ایي

 هبًی تجییي گشدد.ػبص

ثشای تحمیمبت آتی پیـٌْبد هی گشدد ثشسػی ووی تبثیشات 

  سػی ًمبط لَت ٍ ضؼف ّوچٌیي ثشٍ  تَاًوٌذػبصّب سٍی ًتبیج

 اًجبم پزیشد. هذل ّبّش یه اص 

 

 مراجع:

هْن  ی ّب هذل ثب آؿٌبیی (،1381ػجذالوحوذ   ساصاًی، ]1[

 .لاٍ چبح تْشاى، هبم،ا تـبساتًا ػبصهبًی، ثشتشی

 

 پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ػبصهبى ػولىشد اسصیبثی (،1393  هجیجی] 2[

 ،  پظٍّـگش( فصلٌبهEFQMِهذل اػبع ثش هبصًذساى اػتبى

 ًبهِ. ٍیظُ ًْن، ػبل هذیشیت،

 

(، ساٌّوبی 1384اهیشی، هحوذ سضب؛ ػىبوی، هحوذ سضب  ] 3[

، تحمیمی EFQMاسصیبثی ػولىشد ػبصهبى ثش اػبع هذل تؼبلی 

یشیت داًـگبُ ػلَم ٍ تىٌَلَطی هٌچؼتش اص داًـىذُ هذ

UMIST.ػشآهذ، تْشاى ، 

 
[4] Baldrige National Quality Program, Criteria 

for Performance Excellence, National Institute 

of Standards and Technology, United States 

Department of Commerce, 20011. 

 

[5] WWW.INQA.ORG 

 

[6]WWW.ICTINQA.ORG 
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 بهره وری سبس ضرورت بقای بهره وری در آینده
 سیما سمنارشاد  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره(                                         

 

 

simautp@yahoo.com 

 چکیذُ 

ثَظیلِ ظبزهبى ثْرُ ٍری آظیب هؼرفی گردیذ. ثْرُ ٍری ظجس اظتراتصی اًتخبة شذُ ای ثرای تَظؼِ  ۴99۱  ثْرُ ٍری ظجس در ظبل هفَْم

پبیذار هحیطی اظت ٍ ّذف اطلی آى افسایش ثْرُ ٍری ٍ تَظؼِ اقتظبدی اجتوبػی اظت ثِ ًحَی کِ هَجت حفبظت ٍ ایوٌی هحیطی 

تحَل در راّجردّبی حفبظت هحیط هختلف فٌَى ٍ فٌبٍریْبی هذیریت هحیط زیعت اظتفبدُ هی کٌذ  گردد. ثْرُ ٍری ظجس از اثسارّبی

ػولکرد زیعت در طٌؼبیغ ثبػث هی شَد کِ  ثْرُ ٍری ظجس زیعت، حبکی از تحَل رٍ ثِ تکبهـل رٍیکردّـبی زیعـت هحیطـی هی ثبشذ

 سایش دٌّذ. هحیطی خَد را ثْجَد ثخشیذُ ٍ در ػیي حبل ثْرُ ٍری خَد را اف

 محیط زیست  –بهره وری  –توسعه پایدار  –بهره وری سبس : واشه های کلیدی

 

 ظیوب ظوٌبرشبد  ی هعئَل : ًبم ًَیعٌذُ

  9ٍاحذ  79-77خیبثبى ًیرٍی دریبیی کَچِ ػلویِ پالک  –هیذاى رظبلت ی هعئَل : ًشبًی ًَیعٌذُ
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 هقذهِ 
تحَل در راّجردّبی حفبظت هحیط زیعت، حبکی از تحَل رٍ ثِ 

بی زیعـت هحیطـی هی ثبشذ. در چٌذ دِّ اخیر، تکبهـل رٍیکردّـ

تحَل ّبی هختلف طٌؼتی در زهیٌِ هحیط زیعت ػجبرت ثَدُ اًـذ 

از ًبدیـذُ گـرفتي هشکل، رقیق ًوَدى، کٌترل آلَدگی در اًتْبی 

خط، ثبزیبفت، اظتفبدُ هجذد ٍ پیشگیری از آلَدگی کِ ّر یـك از 

ِ ثَدُ اظت. ثب تَجِ ایي رٍیکردّب در ثرِّ زهبًی خبطی هَرد تَج

ثـِ رًٍـذ رٍ ثـِ رشـذ طـٌبیغ ٍ فراگیـر شـذى آلَدگی ًبشی از 

آًْب، ظَالی کِ هطرح هی شَد ایي اظت کِ آیب ثبیذ طٌؼت یب ثِ 

شذ آى را کٌذ ًوَد یب ػجبرتی هَتـَر تَظـؼِ را هتَقـف کرد ٍ یب ر

آًکِ ثذٍى تَجِ ثِ لطوبت زیعت هحیطی ٍ طرفب ثب تکیـِ ثـر 

اّویـت تَلیـذ در تَظؼِ ٍ ًقش آى در تقَیت اقتظبد هلی، اجبزُ 

دادُ شَد کِ طٌؼت ثب ّویي رٍال ثِ کبر خَد اداهِ دّـذ؟ ثـذیْی 

اظت در طَرتی کِ طٌؼت تؼطیل گردد ٍ یب رشذ آى کٌذ شَد، در 

تَظـؼِ هتَقـف شـذُ اظـت ٍ در کـَراى رقبثت جْبًی  ٍاقـغ

دظتیبثی ثِ جبیگبّی هٌبظت ثرای کشَر ثب هشکل هَاجِ خَاّذ 

 شذ 

ثَظیلِ ظبزهبى ثْرُ ٍری  ۴99۱  هفَْم ثْرُ ٍری ظجس در ظبل

آظیب هؼرفی گردیذ. ثْرُ ٍری ظجس از اثسارّبی هختلف فٌَى ٍ 

کٌذ تب هَجت کبّش  فٌبٍریْبی هذیریت هحیط زیعت اظتفبدُ هی

تبثیر فؼبلیت ظبزهبًْب؛ کبالّب ٍ خذهبت آًْب ثر هحیط زیعت شَد 

ثْرُ ٍری ظجس در توبم ثخشْبی خذهبتی ؛ کشبٍرزی؛ طٌؼتی ٍ 

کشَر آظیبیی ػضَ ایي ظبزهبى ۴9 . تَلیذی قبثل ثکبرگیری اظت

هتذٍلَشی ثْرُ ٍری ظجس را در شرکتْبی هختلف )کَچك ٍ ثسرگ( 

ًذ هسایبی ثْرُ ٍری ظجس در افسایش ثْرُ ٍری ٍ افسایش ثکبر گرفتِ ا

حفبظت هحیط زیعت ٍ ثِ ػجبرتی رٍیکردثب ترکیت ایي هفَْم ثب 

 یکذیگر هی ثبشذ. 

 هفَْم ثْرُ ٍری ظجس

ثْرُ ٍری ظجس راّجردی ثوٌظَر تؼییي دقیق ٍضؼیت هَجَد، 

ثرآٍرد فبطلِ آى ثب ٍضؼیت هطلَة ٍ ارائـِ ٍ اجرای پیشٌْبدات 

آهذ جْت ثْجَد ایي ٍضؼیت هی ثبشذ. در ایي رًٍذ اظبض کبر

فؼبلیت ثر شٌبظـبیی ٍضـؼیت ٍ هشکالت در حَزُ ّبی هظرف آة، 

هظرف هَاد اٍلیِ ٍ اًرشی ٍ ّوچٌیي دفغ ضبیؼبت ثظَرت کیفی ٍ 

کوی هی ثبشذ. ظپط ٍاحذ طٌؼتی ثب ثِ حذاقل رظبًیذى هیساى 

از هٌبثغ خَد هـی  آلَدگی ٍ ضبیؼبت ثِ اظتفبدُ هَثر ٍ ثْیٌِ

پردازد. ایي فؼبلیت ثِ طٌبیغ کوك هی ًوبیذ تب ػولکرد زیعت 

هحیطی خَد را ثْجَد ثخشیذُ ٍ در ػیي حبل ثْرُ ٍری خَد را 

 افسایش دٌّذ. 

 هتذٍلَشی ثْرُ ٍری ظجس ثِ طَر اجوبلی شبهل هراحل زیر اظت

خلق ٍ ارزیبثی - -3ثرًبهِ ریسی - 7ی تظوین گیری ٍ ثعترظبز-۴

 ثبزثیٌی ٍ پبیش -5 پیبدُ ظبزی گسیٌِ ّب -۱ سیٌِ ّبی ثْرُ ٍری گ

 :پبیذار ظبزی ثْرُ ٍری ظجس -6

 
 

 ًتیجِ گیری 

ْرُ ٍری ظجس ّوجعتگی ٍ یکپبرچگی ارتقبی ثْرُ ٍری ثب ث

هحیط زیعت را ثب ایجبد فرطت ّبی شغلی جذیذی خلق  رٍیکرد

س آى ثر کیفیت ثبزاری کِ تورک خَاٌّذ ًوَد تب هٌبفغ رقبثتی را در

اظت.  اظت ، تبهیي هی کٌذ. هذیریت در دٍ ظطح دارای اّویت

یکی تؼْذ هذیریت ارشذ اظت زیرا اٍظت کِ ثرای ظبزهبى ، اٍلَیتْب 

، هٌبثغ را اختظبص هی دّذ ٍ کبرکٌبى را  را هشخض هی کٌذ

 دارای اًگیسُ ٍ تشَیق هی کٌذ. 

 

 :هراجغ 
1. Asian Productivity Organization. Internet website:  

2. http://www.doe.ir 
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دٍلت  ، خجرًبهِ»هذیریت ظـجس رظـبًی ًظبماطالع ارگبى  -۴

  ۴38۱ظجس،ظـبزهبى حفبظت هحیط زیعـت، شوبرُ 
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بررسی تبثیر مذیریت دانش و ممیسی مذیریت منببع انسبنی بربهبود و بهره وری 

 سبزمبنی

 

 وبضقٌبؾی اضقس حؿبثساضی – ؾیس جوبل السیي طجبطجبیی هعضػِ ًَ

 قطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق اؾتبى یعز

 قطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق اؾتبى یعز –ثلَاض قْیس هحوس هٌتظط لبئن  -عزی

  7761876198 وس پؿتی
Jamaltabatabaei@yahoo.com  

 

 یضوبضقٌبؾی حؿبثسا -ههطفی وطهی هجَهطز

 قطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق اؾتبى یعز

 قطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق اؾتبى یعز –ثلَاض قْیس هحوس هٌتظط لبئن  -عزی

  7761876198 وس پؿتی
Amir.karami59@yahoo.com  

 

 اًؿبًی هٌبثغ ٍضی ثْطُ ٍیػُ ثِ ٍضی ثْطُ ؾطح وِ قَز هی ػٌَاى یيچٌ ٍضی، ثْطُ الوللی ثیي ّبی وٌفطاًؽ ثیكتط زض چکیذه:

 زض افعایٌس، هی آى ثِ ًیع ضا جوؼیت افعایف قست هكىل ٍ اؾت پبییي تَؾؼِ حبل زض وكَضّبی التهبزی هرتلف ّبی ثرف زض

ِ  تمطیجبً ّؿتٌس، ٍضی ثْطُ افعایف ػَاهل اظ ؾِ ّط وِ تىٌَلَغی ٍ ؾطهبیِ ثب همبیؿِ زض افطاز ًمف اّویت تَجیِ  نهبحت  ی ّوه

ِ  ثبیس اًؿبًْب .اًس، وطزُ تلمی ػبهل تطیي اؾبؾی ضا اًؿبى جْبى، نٌبیغ ؾطقٌبؼ هسیطاى ٍ ًظطاى ِ  ػٌهَاى  ثه  انهلی  ّهبی  ؾهطهبی

 .قَز ایجبز تالـ ی اًگیعُ آًْب زض ٍ یبثٌس پطٍضـ تَؾؼِ حبل زض وكَضّبی

 زض ٍضی ثْهطُ  اضتمهبی  هَاًهغ  قهٌبذت  اًؿبًی ٍ  ًیطٍی ثْطُ ٍضی ثط هؤثط ػَاهل اٍلَیت ثٌسی ٍ حبضط قٌبؾبیی همبلِ انلی ّسف

 هَاًهغ  ثؼٌَاى  زٍلتی ثرف ثبؾبثمِ هسیطاى اظ چٌس تٌی ثب ههبحجِ ٍ ًظطی هجبًی هطبلؼِ اظ پؽ ضاؾتب ایي زض .اؾت زٍلتی ثرف

 ٍ قهس  طجمِ ثٌهسی  فطزی ٍ بظهبًیؾ هحیطی، هَاًغ زؾتِ ؾِ هطبلؼبت اؾبؼ ثط وِ قس قٌبؾبیی زٍلتی ثرف ضی ٍ ثْطُ ثْجَز

 ًتهبی    .قس ٍالغ پطؾف هَضز قسُ، ططاحی ٍضی ثْطُ زض آًْب اظ یه ّط تبثیطگصاضی هیعاى ثِ ًؿجت زٍلتی ثرف هسیطاى زیسگبُ

ِ  آى ػوسُ ثرف وِ اؾت هَاجِ ٍضی ُ ثْط اضتمبی زض هتؼسزی هَاًغ ثب وكَض زٍلتی ثرف وِ زاز ًكبى تحمیك  ّهبی  ٍیػگهی  ثه

 اظ هحیطهی  ٍ ؾهبظهبًی  زضٍى هكهىالت  ثِ آى زیگط ثرف ٍ هیكَز هطثَط زٍلتی هسیطاى ضّجطی ّبی هْبضت ٍ ًگطـ قرهیتی،

 .قَز هی هطثَط...  ٍ هفطط وبضی هحبفظِ ػولىطز، اضظیبثی هٌبؾت ؾیؿتن فمساى لجیل

 هحیطی هَاًغ ٍضی، ثْطُ هَاًغ ، ٍضی ثْطُ واشگبن كلیذی:

 السیي طجبطجبیی هعضػِ ًَؾیس جوبل ی مسئول : نبم نویسنذه

 قطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق اؾتبى یعز –ثلَاض قْیس هحوس هٌتظط لبئن  -عزیی مسئول : نشبنی نویسنذه
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 مقذمه .1

 هْوتطیي وًٌَی زًیبی زض وِ هؼتمسًس هسیطیت ػلن نبحجٌظطاى

 زض ایي .اؾت اًؿبًی ًیطٍی ثْطُ ٍضی ٍ پیكطفت، تَؾؼِ ػبهل

 زض ایطاى زض ًیطٍی اًؿبًی ثْطُ ٍضی قبذم وِ اؾت حبلی

 اؾت. ػلیطغن پبییي تط آؾیب قطق ٍ هٌطمِ وكَضّبی ثب همبیؿِ

فؼبلیتْبی  تَؾؼِ زض ولیسی قبذهْبی اظ یىی ثْطُ ٍضی ایٌىِ

 هعیتْبی اظ یىی ػٌَاى ثِ ًیع آى اضتمبی ٍ ثْجَز اؾت؛ التهبزی

 ٍ هَلس ذَز ّن هیكَز اًؿبى هحؿَة هرتلف نٌبیغ ضلبثتی

 اجتوبػی، تَؾؼِ زض اؾت، فٌأٍضی ٍ زاًف ٌٌسُو ههطف ّن

 ٍضی ثْطُ ثْجَز زض ٍ ثَزُ ػبهل هْوتطیي نٌؼتی ٍ التهبزی

 اؾت. ولیسی ًمف زاضای ًیع

 چبلكْبی ثب ًْبزّب ؾبیط ّوچَى زٍلتی هسیطیت حبضط ػهط زض

 اظ ًبقی وِ ثبقس هی هَاجِ ٍضی ثْطُ زضاضتمبی هتؼسزی

 ٍ التهبزی گی،اجتوبػی،فطٌّ ّبی حَظُ زض وِ اؾت تحَالتی

 تىٌَلَغیه، ذبضق الؼبزُ اثساػبت .اؾت قسُ ایجبز ؾیبؾی

 فطٌّگی، تؼسز ٍ تٌَع قسى، جْبًی ّب، ؾبظهبى زاًكی قسى

 ًْبزّبی ثِ ػوَهی اػتوبز وبّف

 ثْطُ ٍضی ٍ ػولىطز وِ اؾت تحَالتی هْوتطیي اظ ...ٍ زٍلتی

 اؾت هؿلن آًچِ .اؾت ؾبذتِ تطزیس هَاجِ ثب ضا زٍلتی هسیطیت

 اؾت افطاز ؾبظهبًی ؾبیط اظ ؾتطحؿب هسیطاى ًمف هیبى ایي زض

 هسیط ػْسُ ثط وِ هؿئَلیتی هْوتطیي قطایط چٌیي زض قبیس ٍ

 هحیطی تحَالت ثب ذَز هسیطیت تحت هجوَػِ زاضز اًطجبق لطاض

 اًتظبضات ٍ ضضبیت جْت تبهیي زض آى ُ ٍضی ثْط ثْجَز ٍ

 ّبی هجوَع اؾت لوٌسػال زٍلتی هسیط ّط .اؾت قْطًٍساى

 ازاضُ ضا ؾبظهبى تب گیطز وبض ثِ ٍجِ ثْتطیي ثِ ضا فٌَى ٍ اظػلَم

 زض ضا ...ٍ اطالػبت ؾطهبیِ، اًؿبى، ػَاهل اظجولِ توبهی ٍ وٌس

 ٍ ویفیت ذسهبت ثب اضایِ ّوبًب وِ ؾبظهبى اّساف ضاؾتبی

 ّسایت ٍ ؾبظهبًسّی اؾت، قْطًٍساى ًیبظّبی ثِ پبؾرگَیی

 ٍ فكبضّب ثب ٍ ًوی وٌس ػول ذال زض ي هسیطاىای ٍلی .وٌس

 ّسایت زض ضا وِ آًْب ّؿتٌس هَاجِ هرتلفی تْبی هحسٍزی

 ثب .یىٌس م هَاجِ ّبیی زقَاضی ثب ٍضی ثْطُ ثْجَز ٍ ؾبظهبى

 تْسیسّبی تساثیطی اتربش ثب تَاًٌس هی تَاًوٌس حبل،هسیطاى ایي

 تبضیؾبذ تْبی هحسٍزی ٍ فكبضّبی هحیطی ٍ تحَالت اظ ًبقی

 هجوَػِ تحت ُ ٍضی ثْط ٍ ػولىطز ٍ ضؾبًسُ حسالل ثِ ضا

 ثركٌس. ثْجَز ضا ذَز هسیطیت

 وِ هیسّس ًكبى زٍلتی ثرف زض ٍضی ثْطُ ازثیبت ثط هطٍضی

 ػولىطز ثطای ذهَنی ثرف ّوبًٌس زٍلتی ثرف ثْطُ ٍضی

 ذهَل زض اؾت  ثبالیی ثطذَزاض اّویت اظ وكَض یه التهبزی

 وطزُ اضائِ زلیل ػوسُ ؾِ زٍلتی فثر زض ثْطُ ٍضی اّویت

 زٍم .اؾت زٍلتی ثرف زض اقتغبل ػوسُ ثرف ایٌىِ اٍل. اؾت

 ثَیػُ التهبز زض ذسهبت انلی وٌٌسُ تبهیي زٍلتی ثرف ایٌىِ،

 ًْبزّْب ّعیٌِ ثط وِ اؾت اجتوبػی ذسهبت ٍ ثبظضگبًی ذسهبت

 ایٌىِ، ؾَم .زاضز تبثیط التهبزی ّبی ثٌگبُ وبض ًیطٍی ویفیت ٍ

  .اؾت هبلیبتی هٌبثغ ههطف وٌٌسُ زٍلتی رفث

 بهره وری چیست:

 تَاًوٌسی، وبضایی، ثبظزّی، هتطازف لغت زض ثْطُ ٍضی ٍاغُ

 حساوثط ثِ ًیل آى انلی ّسف ٍ آهسُ ؾَزهٌسی ٍ هْبضت

 فؼبلیتْبی زض هَجَز ػَاهل توبهی گطفتي ًظط زض ثب ثبظزّی

 (1379 ًساض،پیوب ٍ اٍضػی)هی ضٍز قوبض ثِ ذسهبتی یب تَلیسی

 زایطُ زض .اؾت تَلیس لبثلیت ٍ لسضت هؼٌی ثِ ثْطُ ٍضی ولوِ

«Productivity» ثطیتبًیىب، الوؼبضف ٍاغُ اًگلیؿی ثطگطزاى 

 هَضز تَلیس ثطای آًچِ اظ ًؿجتی نَضت ثِ التهبز زض ثْطُ ٍضی

 ثْطُ ٍضی آوؿفَضز، لغت فطٌّگ زض .هی قَز تؼطیف اؾت، ًیبظ

 ثِ تَلیس همبیؿِ ثَؾیلِ زض نٌؼت ِو اؾت وبضایی هؼٌبی ثِ

آى اًساظُ  تَلیس ثطای قسُ ههطف هٌبثغ یب قسُ نطف ظهبى

 هیعاى هی تَاى ضا ثْطُ ٍضی ولی ثِ طَض .هی قَز گیطی

 .زاًؿت تَلیس فطایٌس ضفتِ زض ثِ وبض هٌبثغ اظ اؾتفبزُ

 ٍ ثَزُ ًعزیه ثِ ّن ثْطُ ٍضی تؼبضیف چبضچَة ٍ لبلت

 ًؿجت تؼییي زاضز، ٍجَز تؼبضیف لیِزضو وِ ػبهلی هْوتطیي

 ثِ تَلیس اظفطایٌس وِ آًچِ ثِ ضفتِ، ثِ وبض تَلیس ثطای وِ آًچِ

 ٍاغُ ثِ وبضگیطی تبضیرچِ اظ ایٌىِ، ضوي .هی ثبقس آهسُ، زؾت

 فؼبلیتْبی ثِ ثْطَّضی ٍاغُ ٍضٍز ثسٍ زض .ثْطُ ٍضیوكرم اؾت

 ولیِ ٍ اؾت ثَزُ اًؿبًی ثٌْیطٍی تَجِ انلی وبًَى التهبزی،

 .زاقتْبؾت توطوع اًؿبًی ًیطٍی ثْطُ ٍضی ثْجَز ثط تالقْب

 اظ ثؿیبضی ثطای ثْطُ ٍضی هفَْم گؿتطُ، ٍ اّویت ایي ػلیطغن

 ًوی زاًٌس هسیطاى ثیكتط .ًیؿت هكرهی ٍ ضٍقي ٍاغٓ هسیطاى
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 حیبتی ؾبظهبًكبى، ٍ آًْب ثطای چمسض چیؿت، ٍالؼبً ثْطُ ٍضی وِ

ٍاغُ ثْطُ  تبضیرچِ ٍ هیگصاضًس طتإثی آى ضٍی ػَاهلی چِ اؾت،

هی  ثط هی قَز، تهَض وِ آًچِ اظ زٍضتط ثؿیبض ظهبى ثِ ٍضی

 .گطزز

 دولتی: بخش در ه وری بهر ارتقبی موانع بررسی

 فؼبلی ولیِ زض تمطیجبً هَاًغ ایي :هحیطی هكىالت ٍ هَاًغ 1-

 هبّیت اظ گطفتِ ًكبت ٍ ثبقس هی هكتطن زٍلتی ثرف تْبی

 ثِ یتَاىه  هَاًغ ایي جولِ اظ .اؾت زٍلتی ثرف ّبی فؼبلیت

 ٍجَز ،ثَزى اًحهبضی، ضلبثتی ثبظاض فكبضّبی ٍجَز ػسم

 وبضی هحبفظِ تهویوگیطی، ثط تبثیطگصاض ؾیبؾی فكبضّبی

 هَضَع ثَزى اّویت ون هَجَز، ٍضغ حفظ ثِ گطایف ٍ هفطط

 زٍلتی، هٌبثغ هحسٍزیت ؾیبؾی، ػالیك همبثل زض َّضی ثْط

 هحسٍز همطضات ٍ لَاًیي ٍجَز ٍ یٌگطی طحؾ ٍ ظزگی ػول

 .وطز اقبضُ وٌٌسُ

 زض هتفبٍت زضجبت ثب وِ هَاًؼی :ؾبظهبًی هكىالت ٍ هَاًغ  2-

 تبثیطگصاضی هیعاى ٍ زاضز ٍجَز زٍلتی ثرف ّبی ؾبظهبى اغلت

 ایي .یىٌس م فطق زیگط ؾبظهبى ثِ ؾبظهبًی اظ ٍضی ثْطُ زض ًْب آ

 پبزاـ، هٌبؾت ؾیؿتن مساىف ثطٍوطاؾی، فطایٌس قبهل هَاًغ

 تحلیلگط، وبضوٌبى ووجَز ّعیٌِ، حؿبثطؾی ؾیؿتن ٍجَز ػسم

 ... ٍ تَؾؼِ ٍ تحمیك تْبی فؼبلی ووجَز پبؾرگَیی، ًظبم ًجَز

 .اؾت

 قرهیتی، ٍیػگی اظ وِ هَاًؼی :فطزی هكىالت ٍ هَاًغ 3-

 هَاًغ ایي اظ ّبیی ًوًَِ .هیگیطز ًكئت هسیطاى ضفتبض ٍ ًگطـ

 آقفتگی هسیطاى، تَؾط وبض ٍ ظهبى ًبوبفی وٌتطل :ظا ػجبضتٌس

 ٍ ٍضی ثْطُ ثِ ًؿجت هسیطیت تؼْس ًجَزى وبفی هسیطاى، شٌّی

 ٍ جبهغ اؾت هفَْهی ثْطُ ٍضی .هسیطاى ضیؿىپصیطی فمساى

 ؾطح اضتمبی جْت ضطٍضت، یه ػٌَاى ثِ آى افعایف وِ ولی

 بؾیاؾ ّسفی وِ اًؿبًْب، آؾبیف ٍ آضاهف ثیكتط، ضفبُ ظًسگی،

 هسًظط ّوَاضُ هیكَز، هحؿَة جْبى وكَضّبی ّوِ ثطای

 .اؾت ثَزُ ٍزٍلتوطزاى التهبز ؾیبؾت، زؾت اًسضوبضاى

 بهره وری نیروی انسبنی و كبرایی آن در شركتهب:

 اضتجبط ػلت ثِ وِ اؾت هؿبئلی ظهطُ اظ اًؿبًی ًیطٍی ثْطُ ٍضی

 وِ اؾت هسیسی هستْبی هلل، ًیبفتگی تَؾؼِ ثب آى تٌگبتٌگ

 زض .اؾت زاقتِ هكغَل ذَز ثِ ضا اًسیكوٌساى اظ ثؿیبضی اشّبى

 افعایف اًؿبًی، ًیطٍی ویفیت ٍ اثطثركی ثْجَز هلی ؾطح

 ًیطٍی هلی ٍ ًبذبلم تَلیس یب هلی ًبذبلم زضآهس زض ثیكتطی

 ّوچٌیي اًؿبًی ًیطٍی ثْطُ ٍضی .هی آٍضز ٍجَز ثِ اضبفی وبض

 چِ تب وكَض یه هحهَالت وِ هی ؾبظز هكرم ظیبزی حس تب

ثْطُ  افعایف .وٌٌس ضلبثت ثیي الوللی ؾطح زض هی تَاًٌس حس

 هسیطاى انلی ّبی زغسغِ اظ یىی ػٌَاى ثِ ؾبظهبًْب زض ٍضی

 زض طَضیىِ ثِ ثبقس، هی وكَض ّط تهوین گیطاى ٍ اجطایی

 هجٌبی ثط ضا ذَز تَؾؼِ ثطًبهِ ّبی ػوسُ وكَضّب اظ ثؿیبضی

 ؾبل پبًعزُ طی زض ًحَیىِ ثِ .ًسزازُ ا لطاض ثْطُ ٍضی افعایف

  اؾت قسُ ثطاثط 45 جْبى ؾطح زض ٍضی ثْطُ افعایف اذیط

 اضتمبی قیَُ ّبی وبضگیطی ثِ اظ ظهبًی زیط زیگط، اظؾَی

 التهبزی هرتلف ثركْبی نٌبیغ زض ثْطُ ٍضی ٍ ویفیت

 التهبزی، تَؾؼِ ٍ ضقس زض ضاّىبضّب ایي هَفمیت .ًویگصضز

 ٍ ًْبزّب ثٌیبزیتطیي زض ضا آًْب تب تزاق آى ثط ضا نبحجٌظطاى

 ّبی قیَُ وبضگیطی ثِ ثِ طَضیىِ، .ثیبظهبیٌس آهَظقی هطاوع

 .اؾت ثَزُ آهیع هَفمیت ًیع ًظبهْب ایي زض ثْطُ ٍضی اضتمبی

 اظ .هیجبقٌس ّب زاًكگبُ آهَظقی، هطاوع ایي هْوتطیي اظ یىی

 ٍ ضقس زض پیكگبم وكَضّبی هؼتمسًس ًظطاى-نبحت زیگط، ططف

 ًیطٍی ثْطُ ٍضی اضتمبی جع هؿیطی اجتوبػی -التهبزی تَؾؼِ

 زاًبیی هحَض التهبز جْت زض ًیع وِ هب وكَض .ًپیوَزًس اًؿبًی

 ؾطهبیِ ّبی افعایف ثطای ضا ذَز تالـ توبهی ٍ هیىٌس حطوت

 ًیطٍی ثْطُ ٍضی اضتمبی جع چبضُ ای هی گیطز؛ وبض ثِ اًؿبًی

 .ًساضز ػبلی آهَظـ بتهؤؾؿ ٍ زاًكگبّْب زض ٍیػُ ثِ اًؿبًی

 العاهی زاًكگبّْب ثطای ثبال ثْطُ ٍضی ثب وبضوٌبًی ٍجَز ثٌبثطایي،

 ؾبظهبًی اثطثركی زض هْوی ػبهل ًیطٍیی، چٌیي ظیطا اؾت؛

 غبیی اّساف ثِ زؾتیبثی ثطای ضا ظهیٌِ ثِ طَضیىِ، .هیجبقس

 اًؿبى التهبزی وَقكْبی.هی آٍضز فطاّن تحمیمبتی ٍ آهَظقی

 ضا ًتیجِ حساوثط وِ اؾت ثَزُ آى ثط هؼطَف ّوَاضُ ٍ ّویكِ

 هیتَاى ضا توبیل ایي .آٍضز زؾت ثِ اهىبًبت ٍ تالقْب حسالل اظ

 ثكط اثساػبت ٍ اذتطاػبت جویغ .ًْبز ًبم افعٍى تط ٍنَل اقتیبق

 پیچیسُ تطیي تب گطفتِ، ثسٍی اػهبض زض اثعاضوبض اثتسایی تطیي اظ

 ّویي اظ هتإثط حبضط، هبىظ الىتطًٍیىی ٍ هىبًیىی تجْیعات

  .هیجبقس اقتیبق ٍ توبیل

 نقش بهره وری در دولت هب:

 هْوتطیي اظ یىی ضا وكَض ّط زٍلتی ثرف ٍضی ثْطُ اهطٍظُ

 ایي اّویت زلیل ثِ ٍ وٌٌس هی للوساز تَؾؼِ هؤلفِ ّبی
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 جْت زض جْبى ًمبط الهی زض ُ ای گؿتطز تحمیمبت هَضَع

 حبل زض انالحی ضاّىبضّبی اضائِ ٍ هكىالت ٍ هؿبئل قٌبؾبیی

 هَضز ًیع هب وكَض زض هْن ایي اذیط ّبی ؾبل زض .اؾت اًجبم

 تحَل جْت زض هتؼسزی ّبی وَقف ٍ اؾت گطفتِ لطاض تَجِ

 ضاؾتب ایي زض ًیع حبضط همبلِ .پصیطز هی نَضت زٍلتی ًظبم

 ثرف ٍضی ثْطُ اضتمبی هَاًغ تطیي ػوسُ ًوَز ؾؼی ٍ ثَزُ

 هَاًغ ثِ هطثَط ًتبی  زض تؼوك .زّس لطاض ثطضؾی هَضز ضا زٍلتی

 آقىبض ضا ٍالؼیتْب ایي زٍلتی ثرف زض ثْطُ ٍضی ثْجَز هحیطی

 ّبی وكوىف اظ وكَض زٍلتی هسیطیت ًظبمالف(  وِ هیىٌس

 ًبحیِ ایي اظ ٍ هیجطز ضً  هرتلف ّبی گطٍُ ثیي ؾیبؾی

 ّسف وِ ایي جبی ثِ .اؾت قسُ هتحول ضا ظیبزی نسهبت

 آًْب ًیبظّبی ثطآٍضز ٍ قْطًٍساى ثِ ذسهت ٍلتیز هسیطیت ًظبم

 اضضبی ٍ ؾیبؾی ّبی گطٍُ ذسهت زض ًظبم ایي هتبؾفبًِ ثبقس

 ُ ًگطی، آیٌس ٍ زٍضاًسیكی ضؼف .اؾت ثَزُ آًْب ًیبظّبی

 ثبضظ ّبی ٍیػگی اظ ؾطحی ًگطی ٍ ضٍظهطگی هحبفظِ وبضی،

 ایي هتبؾفبًِ .اؾت قرهی اهَض زض هرهَنبً ػوَهی فطٌّگ

 وِ اؾت یبفتِ ًوَز زٍلتی ثرف ضفتبضی ّبی ٍیػگی اظ عهَضَ

 .زّس هی لطاض تبثیط تحت قست ثِ ضا آى ٍضی ثْطُ

 اؾت ایي وٌس هی ثیبى ؾبظهبًی هَاًغ ثِ هطثَط ًتبی  وِ آًچِ

 ٍ پبؾرگَیی ًظبم ػولىطز، اضظیبثی ؾیؿتن وٌتطل ًظبم وِ

 ٍ اؾت ضؼیف ذیلی زٍلتی ثرف ّعیٌِ زض حؿبثطؾی ؾیؿتن

 هحؿَة ٍضی ثْطُ ثْجَز زض اؾبؾی هَاًغ ثؼٌَاى هَضَع ایي

 زاضًس اجوبع ًىتِ ایي زض هسیطیت ًظطیِ پطزاظاى ولیِ .هی قَز

 ثَز ًرَاّس تَفیك لطیي ّب ؾبظهبى زض فؼبلیتی ّیچ اًجبم وِ

 زض .ثبقس قسُ اػوبل آى ثِ ًؿجت الظم ّبی وٌتطل آًىِ هگط

  انَل طجك طلوٌت گًَِ ّط وكَض زٍلتی ثرف زض حبضط حبل

 اظ یه ّط زض وبضوٌبى اظ یه ّط آى، هَجت ثِ وِ هی زّس ضخ

 ثطاثط زض ٍ اؾت ذبنی ًمف ٍ همبم زاضای هطاتت ؾلؿلِ ؾطَح

 لَاًیي همطضات، ّب، ضٍـ .اؾت پبؾرگَ ذَز اظ ثبالتط همبم

 ؾوت ثِ ٍ آهسُ ٍجَز ثِ ػمالئی ضٍـ ثِ ّب ؾیؿتن ٍ ضؾوی

 قرهی ؾبذتبض ایي ضؤؼ زض .اؾت ضفتِ پیف ثَضٍوطاؾی ثبالی

 یؼٌی ٍظاضتربًِ ؾیبؾی ضّجط ثب وِ زاضز لطاض ول هسیط ًبم ثِ

 ًظبم فٌی ٍ ػمالئی ثرف ًمطِ ایي زض .اؾت اضتجبط زض ٍظیط

 ثؼیس ٍ گیطز هی لطاض آى ؾیبؾی ثرف همبثل زض ثَضٍوطاتیه

 هؼبهلِ ؾیبؾی ّبی جٌجِ ثب فٌی وبضوطزّبی وِ ثَز ذَاّس

 ّطگع زٍلت فؼلی ؾیؿتن زض (1997 طؾَى،پیت ٍ ًكَز )وَّي

 اهَض وبضوٌبى ٍ ًساضز ٍجَز اّساف تحمك تكریم ثطای ضاّی

 ٍ ؾیبؾی ًظبضت اظ ضا ذَز ًبهطلَة ػولىطز تَاًٌس هی زٍلتی

 ًبوبضآهسی زض ثؿعایی تبثیط هَضَع ایي وِ ًگْساضًس زٍض ػوَهی

 زض هكىالت، ٍجَز ضغن ػلی حبل ّط ثِ .زاضز زٍلتی ثرف

 پبؾد ایي ٍلی زاضز، ٍجَز گَیی پبؾد حسٍزی تب زٍلتی ثرف

 پبؾرگَی ؾیؿتن ایي زض چٌس ّط .اؾت هحسٍز ثؿیبض گَیی

 هَضز زض ثیكتط گَیی پبؾد ایي ٍلی اؾت، قسُ قٌبذتِ ًْبیی

 پطّیع آى ّسف ٍ ػولىطزّب هَضز زض تب اؾت اقتجبّبت ٍ ذطبّب

 تحمك لهؼبز ًوی تَاى ضا ذطب اظ اجتٌبة) اؾت اقتجبّبت اظ

 ضا ذططپصیطی اظ پطّیع ثٌبثطایي زاًؿت، همبنس ثِ ًیل ٍ اّساف

 ٍضی ثْطُ ثْجَز ؾبظهبًی ػوسُ هَاًغ زیگط اظ .وٌس هی تطغیت

 ایي زالیل وِ اؾت تحلیلگط وبضوٌبى ووجَز زٍلتی ثرف

 ثْؿبظی ٍ ًگْساقت جصة، ًظبم ضؼف زض تَاى هی ضا هَضَع

 اذیط ؾبل چٌس زض .زاًؿت زٍلتی ثرف زض اًؿبًی هٌبثغ

 ًیطٍی ًیبظّبی ثِ ثٌیبزیي تَجِ ػسم اظ ًبقی ػسیسُ هكىالت

 لطاض تَجِ هَضز حبل ایي ثب ٍلی قسُ هططح وطاض ثِ اًؿبًی

 زاضایی اضظقوٌستطیي هكىالت تب ضؾس هی ًظط ثِ .اؾت ًگطفتِ

 ُ ٍضی ثْط ثط الؼبزُ ای فَق تبثیط وِ اًؿبًی ؾبظهبًْب ًیطٍی

 چٌساًی اهیس ًجبیس ًكَز حل هٌبؾجی ًَح ثِ زاضز زٍلتی ثرف

 .زاقت ثرف ایي زض ٍضی ثْطُ ثْجَز ثِ

 پؿت زض افطاز اًتهبة وكَض زٍلتی ّبی ؾبظهبى زض هتبؾفبًِ

 ٍ یگیطز م نَضت آًْب ؾیبؾی ؾبثمِ اؾبؼ ثط هسیطیتی ّبی

 .ًوی قَز افطاز هسیطیتی تَاى ٍ قبیؿتگی ثِ چٌساًی تَجِ

حىن  هسیطاى اًتهبة زض قطایطی چٌیي ٍلتی قه ثسٍى

ُ  ثْط اضتمبی جْت زض هسیطاى اظ ظیبزی اًتظبض ًجبیس فطهبؾت

 وبضوٌبى اظ ثؿیبضی ّبیی ؾبظهبى چٌیي زض هؼوَال .زاقت ٍضی

 ٍ وطزى وبض وِ زاضًس اػتمبز چٌیي ٍ ّؿتٌس هَاجِ هكىل ثب

 یكس م تَجِ ٍضی ثْطُ ثِ اگط ظیطا ًساضز؛ ای فبیسُ ٍضی ثْطُ

 اًتربة هسیطیت ثِ ضا افطازی حتوبً

 .ثَز ثطذَضزاض الظم ترهم ٍ قبیؿتگی اظ وِ وطزًس هی

 حؿت ثط تىٌیه ػَاهل ثىبضگیطی اظ حبنل ًتبی  ّوچٌیي

 ظیط تطتیت ثِ وبضوٌبى ثْطُ ٍضی ثط تإثیطگصاضی ٍ اّویت

 :هیجبقس

 ذسهبت ججطاى ًظبم ٍ ؾبظهبًی حوبیت ػَاهل

  هحیطی ضٍاًی ٍ فیعیىی قطایط

 وبضوٌبى اؾتمالل ٍ آظازی هیعاى ِث هطثَط ػَاهل
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  فطزی ػَاهل

  ّوىبضی ٍ نویویت جَ ایجبز وٌٌسُ ایجبز ػَاهل

  ػولىطز ّسایت ٍ ثطًبهْطیعی ثِ هتؼلك ػَاهل

  ٍفبزاضی ٍ تؼْس حؽ تمَیت ثِ هطثَط ػَاهل

 حبضط پػٍّف ًتبی  ایي، ثط ػالٍُ وبض هحیط ضٍاًی ػَاهل

 وِ ثَز آى اظ حبوی

 هی آٍضز فطاّن ضا اًؿبًی ًیطٍی ُ ٍضیثْط اضتمبی ظهیٌِ

 نتیجه گیری: 

 وٌس هی ثیبى فطزی هَاًغ ثِ هطثَط ًتبی  وِ آًچِ ًْبیت، زض

 ٍ ظهبى هٌبؾت وٌتطل ػسم ضیؿه پصیطی، ػسم وِ اؾت ایي

ثْطُ  ثِ ًؿجت هسیطیت ًجَزى تؼْس وبفی ٍ هسیطاى تَؾط وبض

 زٍلتی مًطب زض ثْطُ ٍضی ثْجَز فطزی هَاًغ هْوتطیي اظ ٍضی

 هیعاى زض هسیطیت وٌٌسٓ تؼییي ًمف ٍ اّویت .هیكَز هحؿَة

 اػتمبز .اؾت ثسیْی اهط یه ٍ اًىبض لبثل غیط ؾبظهبى ُ ٍضی ثْط

 زض ؾعایی ثِ تإثیط ُ ٍضی، ثْط اضتمبء ثِ ؾبظهبى هسیطاى ضاؾد

 زض آًْب اًگیعـ ٍ هؿئَلیت پصیطی حؿي وبضوٌبى ؾبیط تؼْس

 زیگطاى الگَی اٍ اػوبل ثٌبثطایي ،زاضز ُ ٍضی ثْط ثْجَز هؿیط

 ًعزیىتطیي ؾبظهبًی ّط ػبلی هسیط ّوچٌیي .گطفت ذَاّس لطاض

 ًمف اؾبؼ ایي ثط ٍ اؾت ؾبظی تهوین زض فطز هْوتطیي ٍ

 .زاضز اجطا ظهبى طَل زض تؼسیل ٍ ّسایت اثْبم، ضفغ زض هْوی

 ایي ثیبًگط حبضط پػٍّف ّبی یبفتِ وِ وطز اشػبى ثبیس اًتْب زض

 هَاجِ ؾٌتی ازاضی ًظبم یه ثب وكَض زٍلتی هسیطاى وِ اؾت

 ثِ هَثط پبؾرگَیی ثِ لبزض ّبی هجوَع چٌیي وِ ّؿتٌس

 ضٍظ ضٍظثِ وِ قطایطی زض .ًیؿت قْطًٍساى ٍ جبهؼِ ًیبظّبی

 زٍلتی هسیطاى زیگط زّس، هی ضخ هحیط زض ای فعایٌسُ تغییطات

 هیالزی 70 ظا لجل ّبی زِّ تئَضیْبی اظ اؾتفبزُ ثب تَاًٌس ًوی

 تبویس ایي ثط جسیس تئَضیْبی .ثپطزاظًس ؾبظهبًْب هَثط ازاضُ ثِ

 ثطای الظم فپصیطی اًؼطب ثبیؿتی زٍلتی ؾبظهبًْبی وِ زاضًس

 احیبی ثب ٍ ثبقٌس زاقتِ ضا هحیط پیطاهَى ثِ هَثط ٍاوٌف

 ٍجِ ثِ قْطًٍساى ًیبظّبی ثِ پبؾرگَیی ٍویل، /انیل تئَضی

 آًىِ هگط قس ًرَاّس هیؿط هْن ایي .زقَ تجسیل ًْب ؾبظهب هْن

 ٍ اًؿبًی هٌبثغ ثْجَز وِ قًَس هجْع ؾیؿتوی ثِ ؾبظهبًْب

 ثب تطجیك ذسهبت، ویفیت هسیطیت ًف هحَض، زا ؾبظهبى ایجبز

 ٍ اًتفبػی غیط ثرف ٍ قْطًٍساى ثب قطاوت ضٍظ، تىٌَلَغی

 ؾیؿتن ایي الیٌفه جعء ػولىطز هؿتوط اضظیبثی ٍ ذهَنی،

 ثرف ؾبذتبض زض قسُ ًْبزیٌِ ّبی پبضازاین تغییط الجتِ .ثبقس

 گؿتطُ زض ّن ػظین چبلكی ًیبظهٌس ٍ اؾت زقَاض ثؿیبض زٍلتی

 .اؾت ػول ػطنِ زض ّن ٍ تئَضیه

 ثْطُ ٍضی ٍ ویفیت اضتمبی قیَّْبی ثِ وبضگیطی اظ ظهبًی زیط  

 ایي هَفمیت .ًوی گصضز التهبزی هرتلف ثركْبی ٍ نٌبیغ زض

 آى ثط ضا نبحت ًظطاى التهبزی، تَؾؼِ ٍ ضقس زض ضاّىبضّب

ثِ  .ثیبظهبیٌس اجتوبػی ًْبزّبی ثٌیبزی تطیي زض ضا آًْب تب زاقت

 ًظبهْب ایي زض ثْطُ ٍضی اضتمبی قیَّْبی ثِ وبضگیطی طَضیىِ

 ًظبهْب، ایي هْوتطیي اظ یىی .اؾت ثَزُ آهیع هَفمیت ًیع

 ًسهؼتمس نبحجٌظطاى زیگط، ططف اظ .هی ثبقس ػبلی آهَظـ

 هؿیطی اجتوبػی -التهبزی تَؾؼِ ٍ ضقس زض پیكگبم وكَضّبی

 زض ًیع هب وكَض .ًپیوَزًس اًؿبًی ًیطٍی ٍضی ثْطُ اضتمبی جع

 ضا ذَز تالـ توبهی ٍ هیىٌس حطوت زاًبییوحَض التهبز جْت

 جع چبضّبی هیگیطز؛ ثْىبض اًؿبًی ؾطهبیْْبی افعایف ثطای

 ٍجَز زیگط، ؾَی ظا .ًساضز اًؿبًی ًیطٍی ثْطُ ٍضی اضتمبی

 ػبهل ًیطٍیی، چٌیي ظیطا اؾت؛ العاهی ثبال ثْطُ ٍضی ثب وبضوٌبًی

 ثطای ضا ظهیٌِ ثِ طَضیىِ .هیجبقس ؾبظهبًی اثطثركی زض هْوی

  .هی آٍضز فطاّن ؾبظهبى غبیی اّساف ثِ زؾتیبثی
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دّفي هَجفَدي    ب هي ثبضذ. اتخبر يل سيبست سفابسش ّ ص هْوتشيي هسبئل هَجَد دس سبصهبىسيضي سشهبيِ يني ا اهشٍصُ ثشًبهِ چكيده:

. دس ايفي هقبلفِ يفل    سبصي هيضاى سفشهبيِ يفل سفبصهبى داسد    ثشگزاس، ًقص قبثل تَجْي دس ثْيٌِهٌبست ثب دس ًظش گشفتي مليِ ػَاهل ا

( ثشاي مٌتشل هَجَدي اقالم خشيذًي ثب تقبضفبي هسفتقل، ثفب دس    FOQ  ٍFOIدّي ) ثْيٌِ سابسشاي ثشاي دٍ سيبست  سٍينشد هقبيسِ

ّفبي حفذام ش ٍ حفذاقل تؼفذاد      النتشًٍيل تَسؼِ دادُ ضذُ است. دس ايي هفذل هدفذٍديت   شفتي رخيشُ احتيبطي دس ضشمت ًيبىًظش گ

ِ ضفذُ ًقفص مطفوييشي دس    دّذ سٍينشد اساي ًتبيج ًطبى هي .سابسش، حذاقل صهبى سينل سابسش ٍ تبسيخ اًقضب ثشاي اقالم ٍجَد داسد

 ّبي هَجَدي سبصهبى داضتِ است. مبّص ّضيٌِ

 

 ّبي ثب هدذٍديت هذل -رخيشُ احتيبطي -FOQ- FOI -مٌتشل هَجَدي :كلمات كليدي
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 مقدمه .1

اص هْوتفشيي هسففبئل اهففشٍص صففٌبيغ  ثشًبهفِ سيففضي سففشهبيِ ينففي  

ّفبي يفل سفبصهبى ًقفص قبثفل       ثبضذ. اص آًجبيي مِ هَجفَدي  هي

ِ  تففَجْي دس سيففضي ٍ مٌتففشل  هيففضاى سففشهبيِ داسًففذ، لففزا ثشًبهفف

ِ ّب يني  هَجَدي سفبصي هيفضاى    اص فبمتَسّبي تأثيشگزاس دس ثْيٌف

ّفبي صيفبدي دس خصفَظ     ثبضفذ. دفهٍّص   ّفب هفي   سشهبيِ ضشمت

اًتخبة ثْيٌِ هيضاى هَجَدي ٍ تؼييي تقطِ سابسش ثشاي اقفالم  

ثب تقبضبي هستقل اًجبم ضذُ است، مِ اص آى جولِ هي تفَاى ثفِ   

سُ ًوفَد. دس هدبسفجِ   [ اضفب 1يي ]هطبلؼبت اًجبم ضذُ تَسط تشس

َد داسد، اص هْوتفشيي  ّبي صيبدي ٍج ّب هدذٍديت هيضاى هَجَدي

ّب ٍجفَد اقفالم فبسذضفذًي داساي تفبسيخ اًقضفب ٍ       ايي هدذٍديت

ّفبي ثْيٌفِ    [ سيبسفت 1قذاس سابسش است. تشسيي ]هدذٍديت ه

ّفب سا ثشسسفي ًوفَدُ     ّبي ثب اًَاع هدفذٍيت  دّي دس هذل سابسش

[ هفشٍس جفبهؼي ثفش سٍي اًفَاع     2] ي لي ٍ ّونفبساى  است. ّوچٌي

. ثب تَجفِ ثفِ تٌفَع    اًذ هسبئل داساي هدذٍديت فسبددزيشي داضتِ

س ثشخففي اص هَاقففغ اصم اسففت دّففي اقففالم، د ّففبي سففابسش هففذل

ختلف  صفَست گيفشد.    دّي ه ّبي سابسش اي ثيي سيبست هقبيسِ

َاع [ هقبيسبتي ثفش سٍي اًف  3ّب هبًٌذ ّيسيگ ] ثسيبسي اص دهٍّص

 اًذ. دّي اًجبم دادُ ّبي سابسش سيبست

ػولفي   ّبي اًجبم ضذُ دس ايي خصَظ ثفِ ثؼفذ   دس ثيطتش دهٍّص

بي هشثَطِ دس يل هديط ػولي ّ تدقيق تَجِ ًطذُ است ٍ هذل

ثفب   FOQ  ٍFOIّبي  اًذ. دس ايي هقبلِ سيبست سبصي ًطذُ ديبدُ

م ثفب  الّبي هقذاس ٍ صهبى سابسش ٍ تبسيخ اًقضب، ثشاي اق هدذٍديت

لنتشًٍيفل دس قبلفت   ا ثٌيبى ًيفبى  تقبضبي هستقل دس ضشمت داًص

 اًذ. دس ايي هفذل ثفب   گيشي دٍّذفِ اسصيبثي ضذُ يل هسألِ تصوين

با هجفبص  ّبي ضشمت، موجَد مف  تَجِ ثِ هبّيت اقالم ٍ استشاتهي

تش ضذى هذل هطشح ضذُ، ثشاي هقبثلفِ   ًيست. ثِ هٌظَس مبسثشدي

احتيبطي ًيفض ثفشاي اقفالم تؼشيف  ضفذُ      ثب ًَسبًبت تقبضب رخيشُ 

است. دس ثخص دٍم فشضيبت ٍ ًوبدّبي هسفألِ، هفذل سيبضفي ٍ    

ِ   سٍينشد حل تطشيح ضذُ اس گيفشي ٍ   ت ٍ دس ثخفص سفَم ًتيجف

 ّبي ثؼذي ٍجَد داسد. ْبدّبيي ثشاي دهٍّصٌديط

 رياضي مسألهمدل  .2

ست يبّذفِ ثشاي تؼييي سگيشي دٍ تصويندس ايي هقبلِ يل هذل 

النتشًٍيل تَسؼِ دادُ ضذُ  دّي ثْيٌِ دس ضشمت ًيبى شبسسا

هسألِ ثِ صَست صيش تؼشي  است. ديص اص اسايِ هذل، ًوبدگزاسي 

 :ضذُ است

nتؼذاد اًَاع اقالم : 

 FOQ: ّضيٌِ مل هَجَدي دس صَست اتخبر سيبست    

 FOI: ّضيٌِ مل هَجَدي دس صَست اتخبر سيبست    
 امiمباي  سبليبًِ : تقبضبي  
: ّضيٌِ خَاة سشهبيِ )ًشخ ثْشُ دس امiمباي  سبليبًِ : ّضيٌِ ًيْذاسي  

 قيوت خشيذ(
: ّضيٌِ ًاش سٍص صشف ضذُ ثشاي مبسضٌبسي امiدّي مباي  : ّضيٌِ سابسش  

 ٍ خشيذ
 اقالم : ّضيٌِ سينل هطتشك سابسش 

 امi: قيوت ّش ٍاحذ مباي   

   
 امi: صهبى تذاسك مباي 

 سبل گزضتِ 5دس  ام: هيبًييي ٍصًي تقبضبiهتَسط تقبضبي مباي  : ̅ 

  
̅̅ ̅

 
 امiصهبى تذاسك مباي هتَسط : 

  
 امiمباي  حذام ش هيضاى تقبضبي:    

   
 امiمباي حذام ش صهبى تذاسك :    

T: صهبى ثيي دٍ سابسش هتَالي 
 امi: هقذاس سابسش مباي   
 امi: قيوت ّش ٍاحذ مباي   
 امi: هيضاى رخيشُ احتيبطي مباي    

  
 امiمباي  حذاقل صهبى سينل سابسش:    

  
 امiمباي  تبسيخ اًقضبي:    

  
 امiمباي  حذاقل هقذاس سابسش:    

  
 امiمباي  حذام ش هقذاس سابسش:    

، ّضيٌففِ مففل سيسففتن FOQدس صففَست ثففِ مففبسگيشي سيبسففت 

ِ، اص سٍاثط صيش ثفِ  هَجَدي، ّوچٌيي هقذاس ٍ صهبى سابسش ثْيٌ

 آيذ: دست هي

(1 )    ∑ (√            )  ∑      
 
   

 
    

(2)         √
     

  
                        (3   )        

  

  
 

دّفي اص ساثطفِ    سيبست سابسشهقذاس رخيشُ احتيبطي دس ّش دٍ 

 ضَد. ( هدبسجِ هي4)

(4   )                             
       

      ̅    
̅̅ ̅̅ 

، ّضيٌفِ مفل سيسفتن هَجفَدي،     FOIدس صَست اجشاي سيستن 

 آيذ: سش ثْيٌِ اص سٍاثط صيش ثِ دست هيسينل ٍ هقذاس ساب

(5)     

    √  ∑     
 
    ∑      

 
   ∑      

 
    

(6  )     √
    ∑   

∑    
                    (7     )        

 :ضَد هسألِ ثِ صَست صيش تؼشي  هي هذل سيبضي

(8           )                                              

(9)                             {    
      

   }      
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(11                 )                                             

ل سابسش ٍ ( ثيي حذاقل صهبى سين9سوت مخ هدذٍديت )

مٌذ. ّوچٌيي  تش سا اًتخبة هي گيشاًِ هقذاس سابسش، حبلت سخت

اس سابسش ٍ تبسيخ سوت ساست ايي هدذٍديت ثيي حذام ش هقذ

تهي حل ًوبيذ. استشا تش سا اًتخبة هي گيشاًِ اًقضب حبلت سخت

 ضَد: هذل ثِ صَست صيش تؼشي  هي

: هقذاس سابسش ٍ صهبى سينل سابسش اقالم سا اص سٍش 1گبم 

FOQ ( ه3( ٍ )2ثش اسبس سٍاثط ) ِدبسجِ ًوَدُ ٍ آًْب سا ث

   تشتيت
   ٍ  

 ثٌبهيذ.  

  ام i: اگش ثشاي مباي 2گبم 
    

گبُ قشاس دّيذ  آى    

  
    

  . هقذاس    
( ثٌْيبم مٌيذ. دس ايي 3سا اص ساثطِ )  

ام اص ساثطِ صيش هدبسجِ iحبلت ّضيٌِ مل هَجَدي مباي 

 ضَد: هي

(11         )         
  

 
   

  

  
                

  ام i: اگش ثشاي مباي 3گبم 
    

گبُ قشاس دّيذ  آى    

  
    

  . هقذاس    
( ثٌْيبم مٌيذ. دس ايي 3سا اص ساثطِ )  

( هدبسجِ 11ام اص ساثطِ )iحبلت ّضيٌِ مل هَجَدي مباي 

 ضَد. هي

  ام i: اگش ثشاي مباي 4گبم 
    

گبُ قشاس دّيذ  آى    

  
    

  . هقذاس    
( ثٌْيبم مٌيذ. دس ايي 3سا اص ساثطِ )  

( هدبسجِ 11ام اص ساثطِ )iحبلت ّضيٌِ مل هَجَدي مباي 

 ضَد: هي

  ام i: اگش ثشاي مباي 5گبم 
    

آى گبُ قشاس دّيذ     

  
    

  . هقذاس    
( ثٌْيبم مٌيذ. دس ايي 3سا اص ساثطِ )  

( هدبسجِ 11ام اص ساثطِ )iحبلت ّضيٌِ مل هَجَدي مباي 

 ضَد. هي

( هدبسجِ 11( ٍ )1سا اص سٍاثط ) FOQ. ّضيٌِ مل هذل 6گبم 

 ثٌبهيذ.    مٌيذ ٍ آى سا 

سابسش اقالم سا ثب تَجِ ثِ صهبى سينل سابسش ٍ هقذاس. 7گبم 

( ٍ 6ثش اسبس سٍاثط ) FOIهطتشك، اص سٍش  اقالم مٌٌذگبى ييتأه

  ( هدبسجِ ًوَدُ ٍ آًْب سا ثِ تشتيت 7)
   ٍ  

 ثٌبهيذ.  

 FOIسا ثشاي اقالم هشثَطِ دس سٍينشد  5تب  2ّبي  : گبم8گبم 

 ّب  مبايي مِ ضبهل ّش يل اص ايي گبمتنشاس مٌيذ. دس ايي حبلت 

ذُ ٍ ثِ صَست هجضا خبسج ض ضَد اص سينل هطتشك سابسش هي

 ضَد. سابسش دادُ هي

( هدبسجِ 11( ٍ )5سا اص سٍاثط ) FOI. ّضيٌِ مل هذل 9گبم 

 ثٌبهيذ.    مٌيذ ٍ آى سا 

ّضيٌِ ثْيٌِ     ٍ     : موتشيي هقذاس ثيي 11گبم 

دّي  ثب آى سيبست ثْيٌِ سابسش دّي ٍ سيبست هتٌبظش سابسش

 ثبضذ. هي

 نتيجه گيري .3

ففِ ثفشاي اتخفبة    گيفشي دٍّذ  يي هقبلِ يل سٍينفشد تصفوين  دس ا

م ثفب تقبضفبي هسفتقل، ثفِ     دّي ثشاي اقفال  سيبست ثْيٌِ سابسش

سبصي ٍ استشاتهي حل تَسؼِ دادُ ضفذُ اسفت. سٍيفِ     ّوشاُ هذل

ضففشمت اًجففبس هففَاد اٍليففِ ثخففص فلضمففبسي     اسايففِ ضففذُ دس  

مٌتشل  سبصي گشديذُ ٍ هٌجش ثِ ثْجَد ّضيٌِ النتشًٍيل ديبدُ ًيبى

 ضفذُ  دس ايفي اًجفبس   هيليَى سيبل 5992هَجَدي دس حذٍد هجلغ 

م هصفشفي  سبصي ايي سٍينشد ثشاي اًجفبس اقفال   ّوچٌيي ديبدُ است.

جفَيي ّضيٌفِ ثفِ هيفضاى تقشيجفي       ثخص دطتيجبًي ضشمت، صشفِ

ثشاي تدقيقبت ثؼفذي   هيليَى سيبل سا ثِ ّوشاُ داضتِ است. 454

ّبي احتوبلي يب موجَد دس تقبضبًظش گشفتي اسصش صهبًي دَل، دس 

 گشدد. ل فَق ديطٌْبد هيهذ

تدقيقففبت اًجففبم ضففذُ دس ضففشمت   ايففي هقبلففِ گففضاسش ًْففبيي 

ّبي ملفي هفذيشيت هدتفشم     ثبضذ مِ ثب حوبيت النتشًٍيل هي ًيبى

تففشم آى ضففشمت جٌففبة آقففبي هٌْففذس موٌيففبى ٍ هففذيشيت هد

ذيشاى ٍسي جٌبة آقبي هٌْذس ثشادساى ٍ سبيش ه ّب ٍ ثْشُ سيستن

ت. اص ايفي سٍ اص ايطفبى جْفت    اسضذ ايي سبصهبى صَست گشفتِ اس

 آيذ. ّبي اسصًذُ ًْبيت تطنش ثِ ػول هي ّب ٍ ساٌّوبيي حوبيت

 مراجع
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 شیشه ای بسته بندی ظروفتولید در صنعت  کیفی های کنترل
 دٍرُ دکتزا ،2ًیوب فخین ّبضوی، داًطیبر، 1سیذ هحوذ ػلی خبتوی فیزٍسآثبدی

 

 ایزاى -تْزاى -ػالهِ طجبطجبئیداًطگبُ  -غٌؼتیذیزیت گزٍُ ه -1

 a.khatami@atu.ac.ir آدرس پست الکتزًٍیکی –

 ایزاى -تْزاى - هِ طجبطجبئیداًطگبُ ػال -گزٍُ هذیزیت غٌؼتی -2

 hashemi@atu.ac.ir آدرس پست الکتزًٍیکی –

در غٌؼت تَلیذ ظزٍف ضیطِ ای پزداختِ ضذُ است. غٌؼت ضیطِ ثِ ضبخِ هَرد ًیبس ثِ آسهَى ّبی کیفی ، در ایي همبلِ :چكیده

ضیطِ ای است. هحػَالت ایي ثخص  ٌذیثستِ ث ّبی هختلفی تمسین هی گزدد، یکی اس ضبخِ ّبی ثب اّویت آى، غٌؼت تَلیذ ظزٍف

غذایی ٍ ًَضبثِ سبسی استفبدُ  هَادغٌبیغ تَلیذی کبرخبًِ ّبی کِ ثزای ثستِ ثٌذی هحػَالت  ّستٌذاس غٌؼت ضبهل اًَاع جبر ٍ ثطز 

لزار  کِ در غٌؼت دیگزی هَرد استفبدُ ٍاسطِ ای است هحػَلیغٌؼت ضیطِ ثستِ ثٌذی، هحػَل تَلیذی در حمیمت  د. دردهی گز

هػزف کٌٌذُ را اس ًظز کیفی ثزآٍردُ ًوبیٌذ. در  غٌبیغهَرد ًظز  ٍیژگی ّبیهحػَالت تَلیذی هی ثبیست  اس ایي رٍی،، خَاّذ گزفت

ٍ فزایٌذ تَلیذ آى پزداختِ ضذُ است. سپس ثِ ثحث در  خػَغیبتایي همبلِ ًخست ثِ هؼزفی غٌؼت تَلیذ ظزٍف ضیطِ ای، 

پزداختِ  ، ٍ رٍش ّبی اًجبم آسهَى ّب، ٍ استبًذاردّبی هلی ایزاىASTM ،ISOتِ اس استبًذاردّبی خػَظ آسهَى ّبی کیفی ثز گزف

  .ضذُ است

 ضیطِ ّبی ثطز ٍ جبر یفیک آسهَى ّبیغٌؼت ضیطِ ثستِ ثٌذی، کیفیت ضیطِ ّبی ثطز ٍ جبر، : کلیدی واژه های

 

 

 

 

 ًیوب فخین ّبضویی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

 2حبفظ جٌَثی، غشالی، ضْیذ ثزاتی، پالن ئَل : ی هسًطبًی ًَیسٌذُ
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 مقدمه .1

 6غٌؼت ضیطِ اس ًظز ًوَع هحػوَل ٍ رٍش ّوبی تَلیوذ دارای     

ثخص اغلی است. تَلیذ ظزٍف ضیطِ ای جْت ثستِ ثٌوذی کوِ   

ضبهل ظزٍف دّبى گطبد )جبر( ٍ ثطزی است یکی اس ثخص ّوبی  

سوتِ  ظوزٍف ث . ]1ٍ  2[ ایي غٌؼت هحسَة هی گوزدد ثب اّویت 

ثٌذی ضیطِ ای کبالیی ٍاسطِ ای ّستٌذ کوِ پوس اس تَلیوذ در    

غوذایی ٍ ًَضوبثِ سوبسی جْوت ثسوتِ      هوَاد  کبرخبًِ ّبی غٌبیغ 

کِ در آى ّوب پوز    َادیثٌذی استفبدُ هی گزدًذ. لذا ثب تَجِ ثِ ه

آى  اسووت هطخػووبت هووَرد ًیووبس السم ،)هحتَیووبت( خَاّووذ ضووذ

ٍف ضیطِ ای ًَضوبثِ  زظثِ ػٌَاى ًوًَِ را داضتِ ثبضٌذ.  هظزٍف

هی ثبیست در همبثل فطبر درًٍی همبٍهت السم را داضتِ ثبضٌذ. یوب  

در خػَظ ضیز، آثلیوَ، گالة، تزضیجبت، ٍ اًَاع کٌسزٍ ٍ هوَاد  

ظزٍف ضیطِ ای هی ثبیستی همبٍهت هَرد ًیبس را در ثزاثز  ،غذایی

در خػَظ ًَضیذًی ّوبی هبلوت   ّوچٌیي حزارت داضتِ ثبضٌذ. 

ظزٍف ضیطِ ای ّن در ثزاثوز فطوبر داخلوی ٍ ّون      ًیبس است کِ

 .]3[حزارت همبٍهت السم را داضتِ ثبضٌذ 

( چیذهبى کلی فزایٌذ تَلیذ ظزٍف ضیطوِ ای ًطوبى   1در ضکل )

 .]4ٍ  5[دادُ ضذُ است 

 
 بسته بندی : چیدمان فرایند تولید ظروف1شکل 

 شیشه ای

 

 آزمون های کنترل کیفیت .2

هبری پبیِ ای در غٌؼت ضیطِ ثطز ٍ آسهَى ّبی کٌتزل کیفیت آ

 :ّستٌذجبر ضبهل هَارد سیز 

ٍ  هموذار اًوذاسُ گیوزی    :(Temper number) ػذد پخوت تؼییي 

 ّبیهطووبثك اسووتبًذاردتَسیووغ تووٌص ّووبی ثبلیوبًووذُ در ضیطووِ 

ASTM ٍ 666)اسووتبًذارد هلووی ایووزاى  اسووتبًذارد هلووی ایووزاى ،

ASTM C 148, 1995) ]7  ٍ6[. 

 :(Thermal shock resistance)ضَن حزارتی همبٍهت در ثزاثز 

ثِ سزد ثب اختالف درجِ حزارت هطوخع   گزماًتمبل اس حوبم آة 

 206ٍ استبًذارد هلی ایوزاى   ASTM ّبیضذُ ثز طجك استبًذارد

 ٍISO 7459: 2004 ]8  ٍ6[. 

ثووب  :(Internal pressure strength)همبٍهووت فطووبر داخلووی  

بهل پز کوزدى ظوزف ثوب آة ٍ    هبضیي تست فطبر کِ ضاستفبدُ اس 

 ،ASTMثز اسوبس اسوتبًذاردّبی    ،استفبدُ فطبر تب ًمطِ تخزیت

ایووي اسووت.  ISO 7458: 2004ٍ ، 207اسووتبًذارد هلووی ایووزاى 

آسهَى ثزای اًذاسُ گیزی همبٍهت در ثزاثوز فطوبر داخلوی ظوزٍف     

ر لوزار خَاٌّوذ   ضیطِ ای ًَضیذًی ّبی گوبسدار کوِ تحوت فطوب    

 .]6ٍ  9[داضت، کبرثزد دارد 

: اًذاسُ گیزی جْوت تؼیویي   (Wall thickness) ضخبهت دیَارُ

 تزیي ًمطِ ظزف ًبسنهمذار 

اثؼبد  ثزآٍردثزای : (Height measurement) اًذاسُ گیزی ارتفبع

؛ هحبسوووجِ حوووذ رٍاداری )اًحوووزاف   هطوووخع هوووَرد ًیوووبس  

 .]TH=±(0.6+0.004H)   ]6  ٍ3هجبس(:

  ِ : اًوذاسُ گیوزی   (Major body diameters) لطز اغولی ثذًو

 .]6[ ثزای اطویٌبى اس اًطجبق ثب حذٍد هجبس

: اًذاسُ گیزی توب ًموبپ پزهطوخع ضوذُ     (Capacity) گٌجبیص

گی ّوبی  ژٍی)ثزای اطویٌبى اس اًطجبق ثب هؼیبرّب )گٌجبیص لجزیش( 

 .]3ٍ  6[ هَرد اًتظبر(

 ًظز هَرد ٍسى: اًذاسُ گیزی ثزای اطویٌبى اس اًطجبق ثب هطخػبت

]6[. 

)اًحووزاف اس هحووَر لووبئن یووب کجووی(     تسووت حبلووت ػوووَدی  

(Perpendicularity) ثووب لووزار دادى ضیطووِ اس کوو  ٍ چووزخص :

 .]6[ درجِ آى 360

: اًوذاسُ  (Bottom push up dimensions)کو    تکیِ گبُ تست

ثز سطَح ثِ طَر غحیح ظزف ک  گیزی ثزای اطویٌبى اس ایٌکِ 

 .]6[ دارد لزارهَرد ًظز اتکب 

ثػوَرت   :(Resistance to vertical load)ػووَدی   آسهَى ثوبر 

تست همبٍهت در ثزاثز ًیوزٍی خوبرجی اػووبل ضوذُ در راسوتبی      
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 ISIRI 3326  ٍISO هطوبثك ثوب   هحَر ػوَدی اًجبم هوی ضوَد.  

8113:2004 ]10  ٍ3[. 

ٍیژگوی   پزداختِ ضذُ است؛ ثِ رٍش ّبی ًوًَِ ثزداری ]11[در 

ٍ ثوبسُ سهوبًی   ذاد ًوًَوِ  تؼ ّبی هَرد آسهَى طجمِ ثٌذی ضذُ، ٍ

  ًوًَِ ثزداری ثزای ّز طجمِ هطخع ضذُ است. 

 

 نتیجه گیری .3

ّوبى طَر کِ ثیبى ضذ، ظزٍف ضیطِ ای )ثطز ٍ جبر( تَلیذی در 

غذایی ٍ ًَضوبثِ  هَاد ضیطِ در کبرخبًِ ّبی غٌبیغ تَلیذ غٌبیغ 

زد، ٍ در حمیموت غوٌبیغ تَلیوذ    یو سبسی هَرد استفبدُ لزار هی گ

هوَاد  ی اس توبهیي کٌٌوذگبى ثسوتِ ثٌوذی غوٌبیغ      اطِ ضیظزٍف 

غذایی ٍ ًَضبثِ سبسی هحسَة هی گزدًذ؛ اس ایي رٍی السم است 

هطخػبت هَرد ًظز ٍ ٍیژگی ّبی کیفوی هوَرد ًیوبس آى ّوب )ثوب      

تَجِ ثِ ًَع هظزٍف(، در تَلیذ ظوزٍف ضیطوِ ای هوذًظز لوزار     

هلوی   گیزد. ثز ّویي اسبس استبًذارّبی ثیي الوللی ٍ ّوچٌویي 

 ٍرٍش ّوبی آسهوَى،   حذٍد هجبس، آسهَى ّب، تؼزی ، ٍ در آى ّب 

ّوچٌیي رٍش ّبی ًوًَِ ثزداری تؼییي ضذُ است کِ ثوِ طوَر   

ضزٍری است آسهَى ّبی  خالغِ در همبلِ ثِ آى ّب پزداختِ ضذ.

ذّبی کٌتوزل کیفیوت غوٌبیغ    ضذُ ثِ طَر دلیك اس سَی ٍاح یبد

    غَرت پذیزد. هذکَر
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و با  nاز  kبررسی مسائل تخصیص بهینه عضو مازاد در سیستم های 

  اجسای موازی یا آماده به کار
 دٍرُ دکتزا، 2ًیوب فخین ّبضوی، داًطیبر،  1هقصَد اهیزی

 ایزاى -تْزاى -عالهِ طجبطجبئیداًطگبُ  -گزٍُ هذیزیت صٌعتی -1

amiri@atu.ac.ir 

 ایزاى -تْزاى -طجبئیعالهِ طجبداًطگبُ  -گزٍُ هذیزیت صٌعتی -2

hashemi@atu.ac.ir 
 

سیز هجوَعهِ ای اس ًظزیهِ کٌتهزل    ثِ عٌَاى ، اطویٌبىًظزیِ قبثلیت  ؛قبثلیت اطویٌبى، کیفیت در طَل سهبى تعزیف هی گزدد چکیذه:

جشای هَاسی یهب  ٍ ثب ا nاس  kثِ ثزرسی هذل هسبئل تخصیص ثْیٌِ عضَ هبساد در سیستن ّبی ًَضتِ ایي در  هحسَة هی گزدد.کیفیت 

ّذف ًخست هذل ثیطیٌِ سبسی قبثلیت اطویٌبى، ٍ ّذف دٍم کویٌِ سبسی ّشیٌِ کل سیستن اسهت.   است.ضذُ  آهبدُ ثِ کبر پزداختِ

ّوچٌیي هحذٍدیت ّبی سیستوی هذل ًیش ثب تَجِ ثِ ضزایط تعییي ضذُ اًذ. هذل در دٍ حبلت ثهب فهزق قاعهبک ینسهبى ٍ قاعهبک      

 رد ثزرسی قزار گزفتِ است. هتفبٍک ًگبضتِ ضذُ ٍ هَ

ٍاصُ ثْیٌِ سهبسی ثهز   ّوبى طَر کِ اس ًقص ٍ اّویت ثحث قبثلیت اطویٌبى ثب هَضَع کیفیت ٍ ثْزُ ٍری ثِ ٍضَح قبثل هطبّذُ است. 

ًیش  هی آیذ، طزاحی ٍ تخصیص ثْیٌِ سیستن ّبی قبثلیت اطویٌبى عالٍُ ثز ارائِ هحصَل یب خذهت ثب کیفیت ثْتز، ثْزُ ٍری ثیطتز را

 ثزای سبسهبى ّب ثِ ّوزاُ خَاّذ داضت.

 

 nاس  kهَاسی ٍ -قبثلیت اطویٌبى، هسبلِ تخصیص هبساد، سیستن ّبی سزی :کلمات کلیذی

 

 

 

 

 

 

 

 ًیوب فخین ّبضویی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

تْهزاى،   حهبفج جٌهَثی،   لشالهی،      ی هسئَل :ًطبًی ًَیسٌذُ

 2کَچِ ثزاتی، پالک 
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 مهمقذ .1

ًظزیِ قبثلیت اعتوبد، سیز هجوَعِ ای اس ًظزیهِ کٌتهزل کیفیهت    

است؛ در قبثلیت اعتوبد هطخصِ هَرد ثزرسی، اس ًهَع ههزتجط ثهب    

سٌجص اثعبد ٍ هطخصِ ای ثالدرًگ دستزط پذیز ًیسهت، ثلنهِ   

قبثلیت اطویٌهبى،  ّوچٌیي  .]1[ طَل عوز کبالی هَرد ًظز است

قبثلیت اطویٌبى  .]2[ت کیفیت در طَل سهبى ًیش تعزیف ضذُ اس

کِ یه  سیسهتن در یه  دٍرُ    است  اًذاسُ گیزی ایيدر حقیقت 

کبری هطخص، ثذٍى تعویز، تب چِ حذ ثِ ضنلی هٌبسهت، ّهذف   

طزاحی اش را ثزآٍردُ هی کٌذ. ثِ طَر کلی، ی  سیستن پبیهبیی  

ثِ ثزرسی ایي هقبلِ  .]3[ اس چٌذیي سیزسیستن تطنیل ضذُ است

ٍ  nاس  kٌِ عضَ هبساد در سیستن ّهبی  هذل هسبئل تخصیص ثْی

ثب اجشای هَاسی یب آهبدُ ثِ کهبر پزداختهِ اسهت. در ثهیي هسهبئل      

هَاسی ثیطتز هَرد تَجِ قزار -تخصیص عضَ هبساد، سبختبر سزی

هَاسی کلی تز اسهت  -اس سبختبر سزی nاس  kگزفتِ است. سبختبر 

   ٍ اهنبى تجشیِ ٍ تحلیل هسبئل ثیطتزی را فزاّن هی ًوبیذ.

 

 مساله مذل .2

استفبدُ اس عضَ هبساد ینی اس هْوتزیي ٍیضگی ّب در دستیبثی ثهِ  

قبثلیت اطویٌبى در ساَح ثبال است. هسبلِ را ثهذیي صهَرک ههی    

تَاى تعزیف ًوَد، اًتخبة یه  طهزح ضهذًی اس پینزثٌهذی، کهِ      

ّذف آى ثْیٌِ سبسی تَاثعی اس قجیهل قبثلیهت اطویٌهبى، ّشیٌهِ،     

ي هسبلِ تحت عٌَاى هسبلِ تخصیص عضهَ  ٍسى ٍ ریس  است. ای

ًبهیذُ هی ضَد کِ ًخستیي ثهبر   RAPهبساد یب ثِ صَرک هخفف 

   .]4-6[(، هعزفی گزدیذ1793تَسط هیسزا ٍ ّونبرش )

 

سیز سیستن تطنیل ضذُ اسهت.   sفزق هی گزدد ی  سیستن اس 

در ّههز سیزسیسههتن اهنههبى طزاحههی سیسههتن ثصههَرک هههَاسی ٍ  

ٌّگبهی کبر ههی   iَد دارد. سیز سیستن ّوچٌیي آهبدُ ثِ کبر ٍج

 قاعِ سبلن ثبضذ. kiکٌذ کِ حذاقل 

 

 ًوبدّب:

Rsقبثلیت اطویٌبى کل سیستن : 

Csّشیٌِ کل سیستن : 

Wٍسى کل سیستن : 

Vحجن کل سیستن : 

ci ّشیٌِ ّز جش سیزسیستن :i ام 

wi ٍسى ّز جش سیزسیستن :i ام 

vi حجن ّز جش سیزسیستن :i ام 

Xi : تعذاد اجشای ثِ کبر رفتِ در سیزسیستنi )ام )هتغیز تصوین 
 

 :   ثب فزق قاعبک ینسبى هذل
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cij ّشیٌِ ّز جش :j  ام در سیزسیستنi ام 
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Xij تعذاد قاعِ ًَع :j  ام در سیزسیستنi ام 
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 نتیجه گیری .3

هسبلِ تخصیص هبساد در ثِ ثزرسی ٍ تطزیح هذل ، ًَضتِدر ایي 

ٍ ثب اجشای هَاسی یب آهبدُ در دٍ حبلت  nاس  kسیستن ّبی 

بى ضذ اجشای ینسبى ٍ هتفبٍک، پزداختِ ضذ. ّوبى طَر کِ ثی

ًظزیِ قبثلیت اطویٌبى ثِ عٌَاى سیزضبخِ ای اس ًظزیِ کیفیت 

هحسَة هی گزدد. آضنبر است کِ ًتیجِ طزاحی ٍ تخصیص 

ثْیٌِ سیستن ّب  ثب تَجِ ثِ اصَل قبثلیت اطویٌبى کیفیت 

هالَة تز ٍ ثْزُ ٍری ثیطتز را ثزای سبسهبى ّب ثِ ّوزاُ خَاّذ 

 داضت.
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 مقذمه .1
اعالػوبت،  گي ثب پيـشفت سٍص افضٍى داًؾ ٍ تىٌَلوَطي ٍ گؼوتشد  

ثتَاًٌوذ  اػوت ووِ   ثب هغض خالق یي جبهؼِ ًيبصهٌذ پشٍسؽ اًؼبًْب

ثخَثي ثب یىذیگش استجبط ثشلشاس ووشدُ ٍ ثوب ثْوشُ گيوشي اص داًوؾ      

. ثجشیوبى  جوؼي ٍ تَليذ افىوبس ًوَ هـوىالت سا اص هيوبى ثشداسًوذ     

یىي اص سهوَص هَفميوت دس    ،اًذاختي داًؾ ٍ تجشثِ دس ثيي اًؼبًْب

. آیٌذُ سا ثبیذ خلك وشد، فمظ ػبصگبسي ثب تغييش دًيبي اهشٍص اػت

   وبفي ًيؼت ثلىِ ثبیذ آى سا پؼٌذیذ.

تحوَالت داهٌوِ داس ٍ جْـوي دس فىوش ٍ اًذیـو       خالليت یؼٌوي  

 ّؼوتٌذ فشٌّگي  هيشاث ِهجوَػوِ  يتشويت ػَاهلیؼٌي ، اًؼبى

خالليت ثيـتش یه فؼبليت رٌّي ٍ فىشي اػت  ذ.دس الگَیي جذی

خالليوت   ػوو    هحلوَل ًْوبیي   ، جٌج  ػولوي داسد وِ ٍ ًَآٍسي 

 .اػت

ویژگيهاي افراد خالق را بصورت زیر دسته بنذي می  .2

 كننذ

دادى ایذُ ّبي صیبد  -ة وٌجىبٍي-: الف خلَكيبت رٌّي - 1

تَجِ جذي  -ت ئِ ایذُ ّبي غيشػبدياسا -ح دسثبسُ یه هؼبلِ

دلت ٍ حؼبػيت ًؼجت ثِ هحيظ ثخلَف ثِ  -ث ثِ جضئيبت

 سٍحيِ اًتمبدي -ًىبتي وِ دس ًظش دیگشاى ػبدي ثـوبسهي سٍد د

ًگشؽ هخجت ًؼجت ثِ  -ح ػاللِ ٍافش ثِ آصهبیؾ ٍ تجشثِ -چ

 آساهؾ ٍ آػَدگي خيبل -خلَكيبت ػبعفي: الف - 2 ًَآفشیٌي.

ػاللِ ثِ ػبدگي ٍ ثي تىلفي دس ًَع لجبع ٍ  -ح ؿَخ عجؼي -ة

 -ث دلگشهي ٍ اهيذ ثِ آیٌذُ -ت ّبي گًَبگَى صًذگيجٌجِ

ػتوبد ا -د تَاًبیي ثشلشاسي استجبط ػويك ٍ كويوبًِ ثبدیگشاى

 ؿْبهت. -ثٌفغ ٍ احتشام ثِ خَد چ

پيؾ لذهي دس لجَل ٍ سٍیوبسٍیي   -الف خلَكيبت اجتوبػي - 3

پووزیشي ٍ تَاًووبیي ػووبصهبى دادى ثووِ هؼووؤٍليت  -ة ثووب هؼووبی 

لوذست جلوت حوغ اػتووبد ٍ اعويٌوبى       -ح فؼبليتْبي گًَبگَى

 دیگشاى.

 

 . خصوصيات افراد خالق3

پشداص ّؼتٌذ ٍ سٍیبّبي خَد سا ثْتش ثِ خبعش  افشاد خالق، خيبل

ٍ  اػىيضٍفشًي. ؿًَذ هي ّيپٌَتيضمتش اص دیگشاى  آٍسًذ ٍ ػبدُ هي

ق دس ثيي خالليت ثب ّن استجبط داسد چَى افشاد ثؼيبس خال

ثؼتگبى افشاد اػىيضٍفشى ثؼيبس دیذُ ؿذُ ٍ هوىي اػت پيًَذ 

 طًتيىي هؼتميوي ثيي ایي دٍ خلَكيت ٍجَد داؿتِ ثبؿذ.

تفبٍت دس توشوض ٍ تَجِ، ػلتِ خالليت اػت. اگش وؼي ثتَاًذ دس 

یه صهبى تٌْب ثِ دٍ چيض تَجِ وٌذ فمظ یه ليبع هوىي هي 

تَجِ وٌذ ؿؾ ليبع هوىي تَاًذ وـف ؿَد، اگش ثِ چْبس چيض 

ٍجَد خَاّذ داؿت. افشاد خالق تَجِ ًبهتوشوض داسًذ وِ ثب 

فؼبلؼبصي لـشي ّوشاُ اػت، افشاد غيش خالق تَجِ خَد سا صیبدتش 

ّبي  وٌٌذ ٍ ایي هَضَع، آًْب سا اص فىشوشدى دس ایذُ هتوشوض هي

داسد. افشاد خالق سٍؿْبي گًَبگَى ًبهبًَػي سا  ًَآٍساًِ ثبص هي

گيشي ثبؿذ. ایي افشاد اص  ثشًذ. ؿبیذ سایجتشیي سٍؽ، گَؿِ بس هيثى

ٍاوٌـي داسًذ. افشاد خالق ؿيفتِء تبصگي  ثيؾ  فيضیَلَطیبیيًظش 

 رٌّي هي سًٍذ.ّؼتٌذ ٍ ثذًجبل تحشیه 

 

 . فرصتهاي خالقيت4

ٍلبیغ غيشهٌتظوشُ: هخو  ؿىؼوتْب یوب      -1: فشكتْبي داخلي -الف

یٌوذي ٍ  آًيبصّوبي فش  -3ًبػوبصگبسیْب   -2هَفميتْبي غيشهٌتظوشُ  

فشكوتْبي خوبسجي ردس هحويظ     -ةتغييشات دس كٌبیغ ٍ ثبصاسّوب  

تغييووش  -2تغييوشات جوؼيتووي   -1: ػلووي ٍ اجتوووبػي ػووبصهبى   

 داًؾ جذیذ -3ًگشؽ 

 سه مشخصه اصلی براي فرآینذ حل مساله. 5

بت آى سا ثشسػوي  يهمتض ،ذًشيًَع ولي هؼبلِ سا دس ًظش هي گ -1

 -2ذٌو ق دّيذى ثوِ جوَاة سا تـوخ   يش سػيذ هؼٌٍ ػؼي هي وٌ

ق يبت ػولووي جووَاة هؼووبلِ سا تـووخيذ همتضووٌووػووؼي هووي وٌ

بت ػولوي سا  يي همتضیذ وِ اٌیساُ ح  خبكي سا هي جَ -3ذٌدّ

ب چٌوذ  یو ه یو ت اػوت ووِ   يخالل صهبًيح  هؼبلِ  .ٍسدُ وٌذثشآ

غ ٍ یثوذ  ،هحلوَل تفىوش   -1 :دَش ثشآٍسدُ ؿو یؿشط اص ؿشعْبي ص

صیوبد  ذاسي یو هؼتلضم پب -3تفىش ًبهتؼبسف ثبؿذ  -2 اسصؿوٌذ ثبؿذ

اك  هؼبلِ هجْن ٍ ثذٍى  -4 ثبؿذ عَالًيدس هذت صهبى ٍ  ُضياًگ

هؼبلِ خَد ، س ثبؿذ جبؿذ ٍ ح  وٌٌذُ هؼبلِ هججًَف ٍاضح یتؼش

 . ذًوبیسا فشهَلجٌذي 
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 نتيجه گيري.6

گؼتشؽ ٍ ػشػت تغييشات دس جْبى ثبػج ؿذُ وـَسّب فمظ ثب 

. ػبصهبًْبي دٌّذاثتىبس ٍ ًَآٍسي خَد سا ثب ؿشایظ جذیذ ٍفك 

 ص فشكتْب ثْتشهي تَاًٌذ اثب افضایؾ خالليت ٍ ًَآٍسي  هَفمتش

 اػتفبدُ وٌٌذ. 

،   افضایؾ اًگيضؽ  :خالليت دس وبسوٌبى ایجبد ٍ افضایؾ ساّىبس

ػذم اججبس ؿغ  ًبهٌبػت، ، اًتلبة هتٌبػت افشاد ثب تخلق

ایجبد ّوبٌّگي هٌبػت ثب وبسوٌبى، دادى آصادي ػو  ٍ تفَیض 

دس اختيبس لشاس دادى هٌبثغ هْوي چَى صهبى ٍ هٌبثغ ، اختيبس

 هبلي، ایجبد گشٍّْبي وبسي ٍ حوبیت هتمبث  اػضبي گشٍُ

پبداؽ ٍ تـَیك، استمبي ؿغلي، اػتٌب ٍ اػتوبد، ػذم  اػت.

اسصیبثيْبي ثي هَسد ٍ ٍلتگيش ٍ ایجبد فضبي وبسي آسام ٍ ثذٍى 

، تمَیت ّوىبسیْبي هتمبث  ٍ  تشع ٍ ثين، حوبیت ػبصهبًي

احؼبع ّذف هـتشن ثيي وبسوٌبى ٍ هذیشاى ٍ ایجبد جزاثيت 

ٍ ًيض احشگزاسي وِ هذیشاى ثب تأحيش ثش آًْب  وبسي ثشاي وبسوٌبى

ثش سٍي دٍ هؤلفِ دیگش یؼٌي تخلق ٍ تفىش خالق، هي تَاًٌذ 

ثِ استمب ٍ پيـشفت ػبصهبى خَد ٍ دس ًتيجِ تشلي جبهؼِ ووه 

 .وٌٌذ
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  هؼبًٍت هٌبثغ اًغبًي ٍ رئيظ كويتِ ػلوي ثزق تْزاى 2، هحغي لٌجزی كبرؽٌبط 1 ػليزضب ػليملي سادُ

 

 ايزاى  -ثزق هٌغمِ ای تْزاى -1

 ايزاى -ثزق هٌغمِ ای تْزاى -2

 

aligholizadeh2001@yahoo.com 

 مقدمه :

َاد، اًزصی ٍ اعالػبت، ّذف توبهي هذيزاى تالػ ثزای ثْجَد ٍ اعتفبدُ هؤثز ٍ كبرآهذ اس هٌبثغ گًَبگَى چَى ًيزٍی كبر عزهبيِ، ه

عبسهبًْبی التقبدی ٍ ٍاحذّبی تَليذی فٌؼتي ٍ هؤعغبت خذهبتي هي ثبؽذ. ٍجَد عبختبر عبسهبًي هٌبعت، رٍؽْبی اجزائي كبرآهذ، 

هي ثبؽٌذ كِ ثزای  تجْيشات ٍ اثشار كبر عبلن، فضبی كبر هتؼبدل ٍ اس ّوِ هْوتز ًيزٍی اًغبًي ٍاجذ فالحيت ٍ ؽبيغتِ اس ضزٍريبتي

ًيل ثِ ثْزُ ٍری هغلَة ثبيذ هَرد تَجِ هذيزاى لزار گيزد. هؾبركت كبركٌبى در اهَر ٍ تالؽْبی َّؽيبراًِ ٍ آگبّبًِ آًبى ّوزاُ ثب 

ارد. رٍح اًضجبط كبری هي تَاًذ ثز هيشاى ثْزُ ٍری ٍ تؼويز ثزای ثْجَد ثْزُ ٍری ثَيضُ در يك هحيظ هتالعن ٍ تَأم ثب ًباهٌي تأثيز گذ

 ..فزٌّگ ثْجَد ثْزُ ٍری ثبيذ در كبلجذ عبسهبى دهيذُ ؽَد كِ در آى هيبى ًيزٍی اًغبًي ّغتِ هزكشی را تؾكيل هي دّذ

  ؽزكت ّبی پيؾزٍ، ثْزُ ٍری ٍكيفيت . ؽٌبعبئي تٌگٌبّب: كليدي واژه هاي

 

 

 ػليزضب ػليملي سادُی هغئَل : ًبم ًَيغٌذُ

 ثزق هٌغمِ ای تْزاى -اًتْبی عؼبدت آثبد-تْزاىی هغئَل : ًؾبًي ًَيغٌذُ
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 مقدمه

تالػ ثزای ثْجَد ٍ اعتفبدُ هؤثز ٍ كبرآهذ اس هٌبثغ گًَبگَى چَى 

ًيزٍی كبر عزهبيِ، هَاد، اًزصی ٍ اعالػبت، ّذف توبهي هذيزاى 

عبسهبًْبی التقبدی ٍ ٍاحذّبی تَليذی فٌؼتي ٍ هؤعغبت 

ذهبتي هي ثبؽذ. ٍجَد عبختبر عبسهبًي هٌبعت، رٍؽْبی خ

اجزائي كبرآهذ، تجْيشات ٍ اثشار كبر عبلن، فضبی كبر هتؼبدل ٍ اس 

ّوِ هْوتز ًيزٍی اًغبًي ٍاجذ فالحيت ٍ ؽبيغتِ اس ضزٍريبتي 

هي ثبؽٌذ كِ ثزای ًيل ثِ ثْزُ ٍری هغلَة ثبيذ هَرد تَجِ 

اهَر ٍ تالؽْبی  هذيزاى لزار گيزد. هؾبركت كبركٌبى در

َّؽيبراًِ ٍ آگبّبًِ آًبى ّوزاُ ثب اًضجبط كبری هي تَاًذ ثز 

هيشاى ثْزُ ٍری ٍ تؼويز ثزای ثْجَد ثْزُ ٍری ثَيضُ در يك 

هحيظ هتالعن ٍ تَأم ثب ًباهٌي تأثيز گذارد. رٍح فزٌّگ ثْجَد 

ثْزُ ٍری ثبيذ در كبلجذ عبسهبى دهيذُ ؽَد كِ در آى هيبى 

 .تِ هزكشی را تؾكيل هي دّذًيزٍی اًغبًي ّغ

يكي اس هْوتزيي اّذاف در ّز عبسهبى ارتمبء عغح ثْزُ ٍری آى 

اعت ٍ ثب تَجِ ثِ ايٌكِ اًغبى در ايجبد ثْزُ ٍری ًمؾي هحَری 

دارد درخَاعتْبی اٍ در عبسهبى اثزی كليذی ثجب هي گذارد. در 

ايي همبلِ ثِ فَرت خالفِ ثِ تؼبريف، تبريخچِ، اّويت ثْزُ 

ٍ ّوچٌيي ػَاهل هؤثز در ارتمبء ايجبد ؽزايظ السم ثزای  ٍری

ثْجَد ثْزُ ٍری ًيزٍی اًغبًي ٍ ػَاهل هؤثز در كبّؼ ثْز ٍری 

 .ًيزٍی اًغبًي هي پزداسين

. 

ؽزكت كيفيت ٍثْزُ ٍری ، . ؽٌبعبئي تٌگٌبّب: واژه هاي كليدي

   ّبی پيؾزٍ

 تعريف بهره وري -

ثْزُ ٍری ػجبرت اعت اس ثِ حذاكثز رعبًذى اعتفبدُ اس هٌبثغ، 

ًيزٍی اًغبًي ٍ توْيذات ثِ عزيك ػلوي ثِ هٌظَر كبّؼ ّشيٌِ 

ّب ٍ رضبيت كبركٌبى، هذيزاى ٍ هقزف كٌٌذگبى. تؼبريف ديگز، 

ثْزُ ٍری ًيزٍی اًغبًي را حذاكثز اعتفبدُ هٌبعت اس ًيزٍی 

ف عبسهبى ثب كوتزيي سهبى اًغبًي ثِ هٌظَر حزكت در جْت اّذا

ٍ حذالل ّشيٌِ داؽتِ اًذ. تز اعبط ديذگبُ عبسهبى ثْزُ ٍری 

 هلي ايزاى، ثْزُ ٍری يك ًگزػ ػمالًي ثِ كبر ٍ سًذگي اعت.

 اهميت بهره وري -

در ػقز حبضز ثْزُ ٍری را يك رٍػ، يك هفَْم ٍ يك ًگزؽي 

يك در ثبرُ كبر ٍ سًذگي هي ًبهٌذ ٍ در ٍالغ ثِ آى ثِ ؽكل 

فزٌّگ ٍ يك جْبى ثيٌي هي ًگزًذ، ثْزُ ٍری در ّوِ ؽئًَبت، 

كبر ٍ سًذگي فزدی، اجتوبػي هي تَاًذ دخيل ثبؽذ ٍ يك 

ؽبخـ تؼييي كٌٌذُ درآهذ عزاًِ ّز كؾَر اعت ٍ ثزای افشايؼ 

 ثْزُ ٍری

 عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني 

فبٍتي ٍجَد دارد ٍ در تؼييي ػَاهل هؤثز ثز ثْزُ ٍری ًظزات هت

ّز يك اس داًؾوٌذاى ٍ فبحجٌظزاى ػَاهلي را ثِ ػٌَاى ػبهل 

هؤثز هؾخـ كزدُ اًذ ٍ ثِ عَر اجوبل ػَاهلي چَى آهَسػ 

ؽغلي هغتوز هذيزاى ٍ كبركٌبى، ارتمبء اًگيشػ هيبى كبركٌبى 

ثزای كبر ثْتز ٍ ثيؾتز، ايجبد سهيٌِ ّبی هٌبعت ثغَر اثتكبر ٍ 

بركٌبى، ثزلزاری ًظبم هٌبعت پزداخت هجتٌي خالليت هذيزاى ٍ ك

ثز ػولكزد ٍ ثزلزاری ًظبم تٌجيِ ٍ تؾَيك، ٍجذاى كبری ٍ 

اًضجبط اجتوبػي تحَل در عيغتن ٍ رٍؽْب كِ ًمؼ حغبط ٍ 

ُ ٍری هلي ّز كؾَر ثبيذ  كليذی دارًذ، تمَيت حبكويت ٍ تظ

 .درآهذ عزاًِ آى كؾَر افشايؼ يبثذ

 :نتيجه گيري 
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ٍافشايؼ كيفيت ٍثْزُ  ل هؤثز در كبّؼ ثْزُ ٍریهْوتزيي ػَاه

 ٍری

 عوامل كاهش:

  (ٍجَد تجؼيض ثيي كبركٌبى )ًبؽي اس ضؼف هذيزيت

 ًباهٌي ؽغلي 

هَفك ًجَدى ٍ ثي هيلي ثز ثزًبهِ ريشی ّبی هيبى هذت يب 

  (ثلٌذهذت )ضؼف هذيزيت

 هغبػذ ًجَدى هحيظ كبری هٌبعت 

 ػذم تَجِ ثِ ًيبسّبی ٍاجت كبركٌبى 

  (ٌتزل ًكزدى )ثي ثجبتي در ثزًبهِ ّبی كٌتزليك

 ًبّوبٌّگي رؽتِ تحقيلي ٍ ؽغلي 

  (اعتفبدُ ًكزدى اس تخقـ ّب در هؾبغل هزثَط )ضؼف هذيزيت

 ثي ثزًبهگي هذيزيت 

شی ثزای ؽزٍع ي. ثزًبهِ ر7فمذاى كبرآهَسی )ضؼف هذيزيت

 گزيؽزكت د جذيذی ثِت يفؼبل

 عوامل افزايش كيفيت وبهره وري

بر هغلَة ٍ كزدار درعت رّجزاى ٍ هذيزاى: هغئَليت خغيز رفت

هذيزيت ٍ رّجزی ثبيذ ثِ افزادی عپزدُ ؽَد كِ ضوي 

ثزخَرداری اس ٍيضگيْبی ؽخقيتي خبؿ، ؽيَُ ّبی رّجزی ٍ 

  .هذيزيت هٌبعت را ثِ كبر گيزًذ ٍ اس ًظز اخاللي ًيش الگَ ثبؽٌذ

 ِ افزاد فزاّن كزدى ؽزايظ السم پيؾزفتْبی ؽغلي ثزای ّو

دٍرُ ّبی آهَسػ ضوي خذهت ٍ آهَسػ كبركٌبى: ثبيذ دٍرُ 

ّبی آهَسػ ضوي خذهت ٍ آهَسػ كبركٌبى را ثِ ػٌَاى يك اهز 

حيبتي ٍ هغتوز ٍ هذاٍم تلمي كزد، سيزا تٌْب اس عزيك آهَسػ هي 

تَاى تالؽْبی كبركٌبى را ثب اهكبًبت هَجَد ٍ پيؾزفتْبی ػلوي 

  .جذيذ ّوبٌّگ كزد

يِ ٍظبيف ٍ دعتَرالؼولْب ٍ همزرات ٍ لَاًيي ثزای ثبيذ كل

كبركٌبى ٍاضح ٍ رٍؽي ثبؽذ ٍ ّيچ جبی اثْبهي ثزای آًْب ٍجَد 

  .ًذاؽتِ ثبؽذ

دادى اختيبرات كبفي ثِ كبركٌبى، تب آًْب در اًجبم كبرّبی خَد 

  .احغبط هغئَليت ثيؾتزی كٌٌذ

ًذ در سهبى اعتخذام عؼي ؽَد افزاد كبرآهذ ٍ هتخقـ جذة ؽَ

  .جْت اًتخبة آًْب اجزای آسهًَْبی ؽفبّي ٍ كتجي ضزٍرت دارد

 . 

 :مراجع

 ّب عبّزی، ؽٌْبم، ثْزُ ٍری ٍ تجشيِ ٍ تحليل آى در عبسهبى .1

 ثبلزيبى، هحوذ، تقوين گيزی حكيوبًِ رٍيكزدی جذيذ ثِ الگَعبسی در هذيزيت ..2

 ٍری هليًظبم اداری ٍ ًمؼ آى در ثْزُ  –جوؼي اس اعبتيذ هذيزيت  .3

 اهبهي هيجذی، ػلي، افَل اًذاسُ گيزی كبرايي ٍ ثْزُ ٍری .4
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درسازمان َاي  يبُرٌ يريبر مدیریت کیفیت  عًامل مًثر دادٌ َا

 پیشري
،  كبرؽٌبط ارؽد ثزًبهِ رٗشٕ ً٘زٍٕ اًغبًٖ /عضَ ٍ دث٘ز كو٘تِ علوٖ ثزق تْزاى،  1ًبم خبًَادگٖ ًَٗغٌدُ اٍل هحغي كبهزاًًٖبم 

 ،  ل٘غبًظ هدٗزٗت دٍلتٖ، 2ًَٗغٌدُ دٍم عل٘زضب عل٘ملٖ سادُ

 

 

1– Kamrani47@yahoo.co.uk 

 

2– :aligholizadeh2001@yahoo.com  

 

ِ     عبسهبى ّاب (، تأث٘ز هْوٖ ثز عولکزد TQM( ٍ هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع )ITاعالعبت )دادُ ّبٕ  چکیدٌ: فاَرت   دارًاد ٍ ّاز ٗاه ثا

عالعابت ثاز   ٍٗضُ تاأث٘زٕ كاِ فٌابٍرٕ ا    گغتزدُ هَرد هغبلعِ لزار گزفتِ اًد. ثب ٍجَد اٗي، هغبلعبت اًدكٖ درثبرُ ارتجبط ث٘ي اٗي دٍ ٍ ثِ

رٍٕ هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع خَاّد داؽت، اًجبم ؽدُ اعت. در اٗي همبلِ ضوي هغبلعٔ جٌجِ ّابٕ هتتلام هادٗزٗت ك٘ف٘ات جابهع ٍ      

اعالعبت ثز ّزٗه اس اٗي جٌجِ ّب هَرد ثحث ٍ ثزرعٖ لزار هٖ گ٘زد ٍ در ًْبٗات ًؾابى دادُ هاٖ     دادُ ّبٕتَض٘ح ٍ تفغ٘ز آًْب، تأث٘ز 

دُ اس فٌبٍرٕ اعالعبت، جٌجِ ّبٕ هتتلم هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع را تحت تأث٘ز لزار دادُ ٍ ثِ عٌَاى ٗه پؾات٘جبًٖ  ؽَد كِ تَععٔ اعتفب

عَرٕ كِ اعتفبدُ اس فٌبٍرٕ اعالعبت در هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع ثِ افشاٗؼ ثْزُ ٍرٕ  رٍد، ثِ كٌٌدٓ لَٕ ثزإ هدٗزٗت ك٘ف٘ت ثِ كبر هٖ

 هٌجز هٖ ؽَد

 ٍثْزُ ٍرٕ،عبسهبى ّبٕ پ٘ؾزٍ ،هدٗزٗت ك٘ف٘تعَاهل هَثز :کلمات کلیدي

 

 

 

 

 

 

 

 هحغي كبهزاًٖٕ هغئَل : ًبم ًَٗغٌدُ

 ثزق هٌغمِ إ تْزاىٕ هغئَل :ًؾبًٖ ًَٗغٌدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲۳

mailto:aligholizadeh2001@yahoo.com


 کیفیت ي بهره يریکىفراوس ملی 

 

 دهمیه کىفراوس ملی کیفیت ي بهره يری

 9314ماه سال  آبان 72تهران 

 

 

 مقدمٍ .1
ثاِ عازس    عبسهبى ّاب اعالعبت ٍ اثزات آى ثزإ دادُ ّبٕ اّو٘ت 

چؾوگ٘زٕ افشاٗؼ ٗبفتِ ٍ رؽد ٍ تَععٔ آى احغبط هاٖ ؽاَد.   

جبً ث٘بى هٖ ؽَد كِ فٌبٍرٕ اعالعبت هْوتزٗي عبهال افاشاٗؼ   غبل

ثْزُ ٍرٕ ٍ كبّؼ ّشٌِٗ ّب اعت. اهب هغبلعبت دٗگز عکاظ اٗاي   

درٗبفتِ اًد كاِ  « كزاهز»ٍ « دٍاى»هغلت را ً٘ش ًؾبى دادُ اعت  

عزهبِٗ گذارٕ ثز رٍٕ فٌابٍرٕ اعالعابت تاأث٘ز هیجتاٖ ثاز رٍٕ      

ٕ تَعاعِ ٗبفتاِ دارد،   ( در كؾَرّبGDPتَل٘د ًبخبلـ داخلٖ )

  .حبل آًکِ در كؾَرّبٕ در حبل تَععِ چٌ٘ي ً٘غت 

ثِ هٌظَر ثْجَد ك٘ف٘ت، كبّؼ ّشٌٗاِ ّاب ٍ افاشاٗؼ ثْازُ ٍرٕ،     

كبر گزفتاِ هاٖ ؽاَد كاِ ثاِ       اثشارّبٕ هتتلفٖ تَعظ ؽزكتْب ثِ

عٌَاى هیبل هاٖ تاَاى ثاِ هادٗزٗت ك٘ف٘ات جابهع، ًگْادارٕ ٍ        

هٌْدعاٖ هجادد فزاٌٗادّبٕ    (، TPMتعو٘زات ثْزُ ٍر فزاگ٘از ) 

(، تَل٘اد  MRP(، ثزًبهاِ رٗاشٕ هٌابثع عابخت )    BPRعبسهبى )

ّوأ اٗاي اثشارّاب را    « ٍعاتَى »( ٍ غ٘زُ اؽبرُ كزد. JITثٌْگبم )

عاَر كلاٖ، اثشارّابٕ  كاز      هتکٖ ثِ فٌبٍرٕ اعالعبت هٖ داًد. ثِ

 ِ فاَرتٖ دل٘متاز ٍ عازٗعتز     ؽدُ كوه هٖ كٌٌد كِ اعالعبت ثا

جبعبت ثْجَد ٗبثد. هغلن اعت فٌبٍرٕ اعالعبت دعت آهدُ ٍ ارت ثِ

ّؤ ثتؾْب ٍ عولکزدّبٕ ؽزكت را تحت تأث٘ز لازار هاٖ دّاد     

ثٌبثزاٗي، هٖ تَاى گفت فٌبٍرٕ اعالعبت، هدٗزٗت ك٘ف٘ت جابهع  

 را ً٘ش تحت تأث٘ز خَد لزار خَاّد داد.  

 جىبٍ َاي مدیریت کیفیت جامع

ؾاتزٕ هْوتازٗي   ارتجبط ثب هؾتزٕ: در هدٗزٗت ك٘ف٘ت جابهع، ه 

عبهل در ّدف گذارٕ فعبل٘ت ٍ تاالػ در جْات ثْجاَد ك٘ف٘ات     

اعت. ثز پبٗٔ افَل رّجزٕ ك٘ف٘ت، تالػ عبسهبى ثبٗد ّوَارُ در 

راعتبٕ پ٘ؾٖ گزفتي اس ً٘بسّابٕ هؾاتزٕ ثبؽاد ٍ ثبٗاد ّواَارُ      

. ً٘بسّاب ٍ  ارسػ هغلَة ٍ هغاتوزٕ را ثاِ هؾاتزٗبى اراکاِ كٌاد     

اًتظبرات هؾتزٗبى ثبٗد در  ّي ّؤ كبركٌبى ًمؼ ثغاتِ ثبؽاد.   

تعزٗم ً٘بسّب ٍ عغَح رضبٗت هؾتزٗبى ثغ٘بر هْن ثَدُ ٍ تٌْب اس 

 عزٗااك ارتجاابط هٌبعاات ثااب هؾااتزٗبى فااَرت هااٖ پااذٗزد.       

 - ٌ : هادٗزٗت ك٘ف٘ات جابهع اس دٗادگبُ     ارتباط با تأمیه کىىدد

ثتاؼ هْواٖ اس كال فزاٌٗاد     فزاٌٗد عول٘بت، تأه٘ي كٌٌادگبى را  

تَل٘د ثِ ؽوبر هٖ آٍرد ٍ ثبٍر دارد كاِ ّوبًٌاد هؾاتزٕ، تاأه٘ي     

عَر هغتم٘ن درگ٘ز ؽًَد  كٌٌدگبى هَاد ثبٗد در فزاٌٗد عبسهبى ثِ

ٍ در آى هؾبركت كٌٌد. دعتزعٖ تأه٘ي كٌٌدگبى ثِ اعالعابت ٍ  

ً٘بسّبٕ ؽزكت ٍ ّوبٌّگ كزدى ع٘غتن آًْب ثب ع٘غتن تَل٘دٕ 

ّدفْبٕ ثزجغتٔ ّاز ثزًبهأ هادٗزٗت ك٘ف٘ات جابهع      ؽزكت اس 

اعت. در اًتتبة تأه٘ي كٌٌدگبى، ك٘ف٘ت عبهل هْوتازٕ ًغاجت   

ثِ ل٘وت اعت ٍ ؽزكت در سهٌ٘ٔ ثْجَد ك٘ف٘ت هحقَالت ثبٗد ثب 

تأه٘ي كٌٌدگبى خَد ّوکبرٕ السم را داؽاتِ ثبؽاد. ثٌابثزاٗي، در    

اّو٘ات   ًظز گزفتي ارتجبعبت دراس هادت ثاب تاأه٘ي كٌٌادگبى اس    

 ثغشاٖٗ ثزخَردار اعت.

  

ثزجغتِ تزٗي هٌبثع عبسهبى، ً٘زٍٕ كبر  مدیریت مىابع اوساوی:

 ِ ٍجاَد   ٍ افزاد آى اعت. هدٗزٗت ثبٗغتٖ چٌبى هح٘ظ كبرٕ را ثا

آٍرد كِ ثزتزٕ گزاٖٗ ٍ رٍاثاظ كابرٕ ثبثجابت ٍ اعوٌ٘ابى ثتاؼ      

تمَٗاات گاازدد افااَل هاادٗزٗت هٌاابثع اًغاابًٖ ؽاابهل آهااَسػ،  

ركٌبى ٍ كبر گزٍّٖ اعت. ثزًبهِ ّبٕ هٌبعات ثازإ   تَاًوٌدٕ كب

اعتتدام افزاد ٍ آهَسػ آًْب ثبٗاد اجازا ؽاَد سٗازا كبركٌابى ثاِ       

 هْبرتْبٕ السم ثِ هٌظَر ؽزكت در فزاٌٗد ثْجَد ً٘بس دارًد.

 تأثیر فىايري اطالعات 

فٌبٍرٕ اعالعبت ؽبهل هجوَعِ تکٌ٘ه ّب ٍ اثشارّبٖٗ اعات كاِ   

ؾت٘جبًٖ ع٘غتن ّبٕ فعبل ثز هحَرٗات  در جْت ثٌِْ٘ عبسٕ ٍ پ

اعالعبت ٍ داًؼ، ّوچٌ٘ي ؽابهل هغبلعاِ، عزاحاٖ، گغاتزػ،     

اجزا، ًگْدارٕ ٍ هدٗزٗت ع٘غتن ّبٕ اعالعبتٖ هجتٌٖ ثز راٗبًاِ  

ٍ ثِ خقَؿ كبرثزدّبٕ ًزم افشارٕ ٍ عتت افشارٕ راٗبًاِ اعات.   

 ِ ّابٕ  كاز ؽادُ در     در اٗي ثتؼ تأث٘ز فٌبٍرٕ اعالعبت ثز جٌجا

 لجل هَرد ثحث ٍ ثزرعٖ لزار هٖ گ٘زدثتؼ 

 فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ پؾت٘جبًٖ هدٗزٗت ارؽد - 1

 فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ ارتجبط ثب هؾتزٕ - 2

 كٌٌدُ تبه٘يفٌبٍرٕ اعالعبت ٍ ارتجبط ثب  - 3

 هٌبثع اًغبًٖ هدٗزٗتفٌبٍرٕ اعالعبت  - 4

 فٌبٍرٕ اعالعبت ٍ هؾتقِ ّب ٍ رفتبرّبٕ كبركٌبى:- 5

 عزاحٖ هحقَل فزآٌٗدعالعبت ٍ فٌبٍرٕ ا - 6

 وتیجٍ گیري

فٌبٍرٕ اعالعبت در كؾَرّبٕ هتتلام ثغا٘بر هاَرد تَجاِ لازار      

عَرٕ كِ اكیز كؾَرّب، عزهبِٗ گذارْٗبٕ ٌّگفتٖ  گزفتِ اعت ثِ

در اٗي سهٌِ٘ اًجبم دادُ اًد. حبل ثب تَجِ ثِ اٗاي هغلات ٍ آًچاِ    

 ٕ اعالعابت در   كِ ث٘بى گزدٗد، اعتفبدُ اس فٌبٍرٕ اعالعبت فٌابٍر

راعتبٕ هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع هدٗزٗت ك٘ف٘ت جابهع هٌجاز ثاِ    

 ًتبٗج سٗز هٖ ؽَد:
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 ثْجَد رٍاثظ ثب هؾتزٗبى -

 ثْجَد رٍاثظ ثب تأه٘ي كٌٌدگبى  -

 افشاٗؼ كٌتزل فزاٌٗد  -

 عبدُ عبسٕ كبر گزٍّٖ  -

 عبدُ عبسٕ جزٗبى اعالعبت ثا٘ي ٍاحادّبٕ هتتلام ؽازكت      -

 ثْجَد فزاٌٗد عزاحٖ  -

 كاابرگ٘زٕ ع٘غااتن ًگْاادارٕ ٍ تعو٘اازات پ٘ؾااگ٘زاًِ      ثااِ -

  9000ّاابٕ ك٘ف٘اات ّوچااَى اٗااشٍ   پ٘اابدُ عاابسٕ ع٘غااتن  -

 اًداسُ گ٘زٕ ّشٌِٗ ّبٕ ك٘ف٘ت  -

 ثْجاااَد فزاٌٗاااد تقاااو٘ن در ٍاحاااد تضاااو٘ي ك٘ف٘ااات.       -

عَر كلاٖ، تَعاعٔ اعاتفبدُ اس فٌابٍرٕ اعالعابت، جٌجاِ ّابٕ         ثِ

٘ز لزار دادُ ٍ ثِ عٌَاى هتتلم هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع را تحت تأث

 ِ كابر هاٖ رٍد.    ٗه پؾت٘جبًٖ كٌٌدٓ لَٕ ثزإ هدٗزٗت ك٘ف٘ت ثا

در ًْبٗت اعتفبدُ اس فٌبٍرٕ اعالعبت در هدٗزٗت ك٘ف٘ات جابهع   

 هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع ثِ افشاٗؼ ثْزُ ٍرٕ هٌجز هٖ ؽَد.

 مراجع

[ هحوااد جعفااز تاابرر، اه٘زعلااٖ اهااٖ، تکٌَلااَصٕ اعالعاابت ٍ 1]

 1392شار، اًتؾاابرات پ٘اابم آٍراى كلااه آساد،  فاابدرات ًاازم افاا 

[ هحوَد حابجٖ ؽازٗم، عزاحاٖ ع٘غاتن هادٗزٗت ك٘ف٘ات       2]

فزاگ٘ز، اًتؾبرات هزكش آهَسػ هجتواع فاٌعتٖ عا٘وبى آث٘اه،     

1390 

[ رضب حغٌَٕ، ارسٗبثٖ ثْزُ ٍرٕ ع٘غتن ّبٕ عزاحٖ ٍ تَل٘د 3]

در فٌبٗع خَدرٍعبسٕ اٗازاى،   CAD/CAMثِ كوه كبهپَ٘تز 

 1392ت هَعغاِ آهَسؽاٖ ٍ تحم٘مابتٖ فاٌبٗع دفابعٖ،      اًتؾبرا

[ علٖ حغ٘ي لبعوٖ، تجحاز در فٌابٍرٕ اعالعابت، اًتؾابرات     4]

 1391چبپبر، 

[ ّبًظ دتزسگ٘تشٕ، هدٗزٗت ارؽد ٍ ك٘ف٘ات، تزجواِ هغالن    5]

 1390خزم، اًتؾبرات رٗشپزداسًدُ، 

 [ افغز سهزدٗبى، هدٗزٗت ك٘ف٘ت جبهع، هفبّ٘ن، افَل، فٌَى6]

 بٕ اجزاٖٗ، اًتؾبرات هَعغِ هغبلعبت ٍ ثزًبهِ رٗشٍٕ رٍؽْ 

 1392عبسهبى گغتزػ،  

 [ َّؽٌگ هَهٌٖ، هدٗزٗت فٌبٍرْٗبٕ اعالعبت ٍ ارتجبعبت، 7]

 1391هزكش ًؾز داًؾگبّٖ، 

 [ هحود تمٖ هْدٍٕ، تکٌَلَصٕ اعالعبت ٍ اعالعبت  8]

 1390تکٌَلَصٕ، اًتؾبرات چبپبر، 
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يبُزٌ يري با رييكزد در ساسمان َاي   کيفيتسيز پيذايش مذل َاي بزوگزش 

 يادگيزوذٌ
كبرضٌبس ارضذ هذيزيت  3سْيل سرگزببضي ، كبرضٌبس ،2ًَيسٌذُ دٍم ػليزضب ػليقلي سادُ، كبرضٌبس، 1ًَيسٌذُ اٍلًسين غذرايي 

  هٌببغ اًسبًي

 
 ايزاى  -بزق هٌطقِ اي تْزاى -1

N_sadraee2003@yahoo.com 
 ايزاى -هٌطقِ اي تْزاىبزق  -2

Aligholizadeh2001@yahoo.com 
 ايزاى -بزق هٌطقِ اي تْزاى -3

 

 

كيفيت،   هذيزيت  ّبي بز سيستن  حبكن  ٍ اغَل  درهَرد هفبّين  ٍخَدآهذُ بِ  تغييزات  بِ  ببتَخِ  است  ضذُ  سؼي  هقبلِ  در ايي  : چكيذٌ

  كيفيت  هَضَع  بِ  كالى  ًگزضي  ريشي پبيِ  بِ  كِ  است  ييدر ا  هقبلِ  ايي  اّويت  ضًَذ.  ّب ضٌبسبيي سيستن  ايي  رًٍذ ٍهسيز تکبهلي

  اس آى  هَخَد حبكي  قزائي  سبسد. هي  رٍضي  آًْب را تبحذٍدي  كيفي  ٍ هسيز اقذاهبت  كزدُ  كوک  ايزاًي  ّبي ّب ٍ سبسهبى ضزكت  خَاّي

  ّستٌذ. ٍ ايي  هطتزيبى  ًيبسّب ٍ اًتظبرات  تبهيي  ر پيد  ٍ اسبسي  كلي  گيزي خْت  در يک  كيفيت  هذيزيت  ّبي سيستن  كِ  است

  اس كليِ  هقبلِ  در ايي  كِ  است  يبدآٍري  بِ  السم درًظز گزفت.  كيفيت  هذيزيت  ّبي سيستن  بزاي  تَاى هي  كِ  است  رسبلتي  بشرگتزيي

 تاس  يبد ضذُ  كيفيت  هذيزيت  سيستن  ػٌَاى هَخَد بِ  هذيزيتي  ّبي سيستن

 راّکبرّبي ضٌبسبئي،كسب اػتببر،كيفيت ٍبْزُ ٍري :کلمات کليذي

 

 ػليزضب ػليقلي سادُي هسئَل : ًبم ًَيسٌذُ

 بزق هٌطقِ اي تْزاىي هسئَل :ًطبًي ًَيسٌذُ
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 مقدمه .1
ببيذ پزسيذ كِ: رًٍذ ٍ   كيفيت  هذيزيت  ّبي ابتذا درهَرد سيستن  

  دادُ  سَق  خْت  كذام  بِ  كيفيت  هذيزيت  بيّ هسيز سيستن

  هتؼذد ٍ پزاكٌذُ  هختلف  استبًذاردّبي  بب تذٍيي  ضَد. درٍاقغ هي

ّب ٍ  ضزكت  ٍ هسئَالى  در هذيزاى  پيچيذُ  سزدرگوي  يک

ّب بز دٍ  سيستن  ايي  است.  ٍخَد آهذُ بِ  ايزاًي  ّبي سبسهبى

  تقسين  اختػبغي  بيّ ٍ سيستن  ػوَهي  ّبي دستِ، سيستن

كيفيت،   هذيزيت  هَخَد در سهيٌِ  ّبي اس سيستن  اًذ. تؼذادي ضذُ

  ٍ در كليِ  ّب تذٍيي ٍ ضزكت  غٌبيغ  ٍ ٍيژگي  ًَع  بِ  تَخِ  بذٍى

  ّب بزاي نسيست  ديگز اس ايي  بزخي  آًکِ  اخزا است. حبل  آًْب قببل

  اًذ ٍ هٌتطز ضذُ  تذٍيي  خبظ  خذهبتي -  غٌؼتي  بخطْبي

  کیفیت  مدیریت  های روند سیستم .2

  مدیریت  های بر سیستم  حاکم  اصلی  روندهای .3

  کیفیت

  ساختار عمومی  تنظیم .4

 و فلسفه:   اصول  رعایت.5
  ز اغَليتبثي خٌبِ، تحت  اس سِ  كيفيت  هذيزيت  ّبي سيستن  اغَالً

ٍ   آًْب تَخِ  ّب ببيذ بِ سيستن  ايي  طزاحي  ٌّگبم  ّستٌذ كِ

 فزايٌذي يببي ّشيٌِ هذل - داضت  تبم  ػٌبيت

  تذريجی:  ي تكًيه  تكميل -

  كبهل  سَي  بِ  كيفيت، در فزايٌذ سهبى  هذيزيت  ّبي سيستن

  بزِّ  را در يک  كيفيت  هفبّين  كٌٌذ. چٌبًچِ هي  حزكت  ضذى

تػَر   تَاى هي  آى  بزاي  هطخع  دٍرُ  پٌح  كٌين  بزرسي  بًيسه

 كزد:

 ;اپزاتَري  كيفيت  كٌتزل  دٍرُ - 1

 ;سزپزستي  كيفيت  كٌتزل  دٍرُ - 2

 ;آهبري  كيفيت  كٌتزل  دٍرُ - 3

 ;كيفيت  هذيزيت  دٍرُ - 4

 خبهغ.  كيفيت  يب كٌتزل  خبهغ  كيفيت  هذيزيت  دٍرُ - 5

ٍ   اس بخطي  كيفيت  ّبي تکبهلي، سيستن  حزكت  در ايي  

  تالش  اًذ. در يک كزدُ  حزكت  ًگزي كل  سَي  بِ  ًگزي خشيي

اخشاء ٍ   ّوِ  رفتِ اًذ رفتِ كزدُ  ّب سؼي سيستن  خبًبِ، ايي ّوِ

 را دربزبگيزًذ.  سبسهبى  يک  ّبي بخص

  هذيزيت  ًَيي  ّبي سيستن  هْن  اس اّذاف  : يکيخطاواپذيزي

در   اًسبًي  اس بزٍس خطبّبي  ٍ خلَگيزي  يت، پيطگيزيكيف

  است  سبسهبى  فؼبليتْب ٍ ػولکزد يک

  بُيىٍ  حل راٌ  مًجًد ي اوتخاب  َاي حل راٌ  بزرسی

 ;اس سبسهبى  خبرج  هَخَد در هحيط  فزغتْبي  ٍ تذٍيي  ضٌبسبيي 

 ;اس سبسهبى  خبرج  هَخَد در هحيط  تْذيذّبي  ٍ تذٍيي  ضٌبسبيي 

 ;سبسهبى  داخل  قَت  ًقبط  ٍ تذٍيي  ضٌبسبيي 

 سبسهبى.  داخل  ضؼف  ًقبط  ٍ تذٍيي  ضٌبسبيي 

  كبهل  ضٌبسبيي  بِ  ًَبت  ّب، حبل بزرسي  ايي  اس اًدبم  پس  

  اس ايي  است، پس  السم  رسذ. كِ هي  كيفيت  هذيزيت  استبًذاردّبي

  بزاي  كيفيت  يتهذيز  ّبي سيستن  ٍ قببليت  ضٌبسبيي، اهکبى

 فزايٌذ اخزا آغبس ضَد  آى  ٍ بزاسبس  تؼييي  ضزكت  اّذاف  تبهيي

 گيزي وتيجٍ

ٍ سًذُ،   فؼبل  هَخَدي  ػٌَاى كيفيت، بِ  هذيزيت  ّبي سيستن  

  ٍ درک  ضٌبسبيي  تغييزًذ.لشٍم  درحبل  ديگزي  ّز پذيذُ  هثل

  ايي  سبسد كِ ّب، آًْب را ٍادار هي سبسهبى  پيزاهًَي  هحيطْبي

بْتز   ّزچِ  درک  خَد را بزاي  تالش  ٍ توبم  ٍيژگيْب را ضٌبختِ

 ّب ٍ سبسهبى ضزكت  ٍ هسئَالى  هذيزاى  كبر ببزًذ. ّب بِ پذيذُ  ايي

  ّبي هَخَد در هسيز سيستن  رًٍذّبي  ٍ تؼييي  ، بب ضٌبسبييّب

بْتز ٍ  زچِّ  هَاخِْ  بزاي  السم  تَاًٌذ هقذهبت هي  كيفيت  هذيزيت

 هَج  فزارسيذى  ٍ ٌّگبم  آٍردُ  فزاّن  تحَالت  هٌبسبتز را بب ايي

اهزٍسُ، هؼيبر   اس كٌبر آًْب ػبَر كٌٌذ.  آسَدُ  خذيذ، بب خيبلي  ّبي

  بِ  پبسخگَيي  ٍ هيشاى  پذيزي ّب، اًؼطبف سبسهبى  ٍ حيبت  پَيبيي

 است.  پيزاهًَي  تحَالت  آًْب بِ  هَقغ
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مقایسه مالی میکرومولدهای موتور گازسوز و میکروتوربیه در سیستم تولید 

 همسمان برق و حرارت
 

، داًشجَی 4ثبًی، هصطفی هصطفَی، کبرشٌبض ارشذ3ًیک، دکترا ، ًفیسِ رضبیی2دراثشبرتی زّرُ، داًشجَی دکترا،  1ّبهَى جعفریبى

 دکترا

 

 ایراى -تْراى -هرکس تَسعِ فٌبٍری ًیرٍ -ثخش هطبلعبت فٌبٍری -1

hamoon.jafarian@gmail.com 

 ایراى -تْراى -هرکس تَسعِ فٌبٍری ًیرٍ -ثخش هطبلعبت فٌبٍری -2

radtaba@yahoo.com 

 ایراى -تْراى -هرکس تَسعِ فٌبٍری ًیرٍ -فٌبٍری ثخش هطبلعبت -3

n.rezainik@gmail.com 
 ایراى -تْراى -هرکس تَسعِ فٌبٍری ًیرٍ -ثخش هطبلعبت فٌبٍری -4

mostafamostafavisani@gmail.com  

 

از سیستن تَلیذ ّوسهبى ثرق ٍ حرارت ٍ همبیسِ ًتبیج ثرای  رداریثذف همبلِ حبضر ثررسی دلیك ٍ جبهع ٍضعیت هبلی ثْرُّ :چکیده

سِ شْر تْراى، اردثیل ٍ  ّب طرح. ثرای ایجبد دیذ هٌبست ًسجت ثِ ٍضعیت هبلی ثبشذ یههیکرٍهَلذ هَتَر گبزسَز ٍ هیکرٍتَرثیي  دٍ

تغییرات عَاهل هختلف هثل لیوت  ریتأثرفتِ شذُ است. ّوچٌیي ثب استفبدُ از تحلیل حسبسیت، در هطبلعِ هَردی درًطرگ ثَشْر

 2030ٍضعیت هبلی طرح در سبل  ًْبیت. در گردد یههبلی ثررسی  یّب شبخصاًرشی، ّسیٌِ اٍلیِ، ًرخ تٌسیل ٍ طَل عور ثر  یّب حبهل

تَلیذ ّوسهبى ثَدُ ٍ  یّب ستنیسی ثْتریي گسیٌِ ثرای استفبدُ در هَتَرّبی گبز دّذ یه. ًتبیج ًشبى شَد یههیالدی تخویي زدُ 

ثر ٍضعیت هبلی دارًذ. ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ رًٍذّبی هَجَد تَسعِ تکٌَلَشی ّب  را ریتأثّسیٌِ اٍلیِ ٍ تعویر ٍ ًگْذاری، شذیذتریي 

ثیي ثب رشذ ثیشتر ًسجت ثِ رلجب ثِ گسیٌِ ثرتر تجذیل هیکرٍتَر یٍ تکٌَلَش  بفتِی شیافسادر آیٌذُ  ّب طرحسَد هبلی  گردد یه یٌیث شیپ

 گردد.

 زسَز.تَلیذ ّوسهبى ثرق ٍ حرارت، همبیسِ هبلی، هیکرٍتَرثیي، هَتَر گب :کلمات کلیدی

 ّبهَى جعفریبىی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

تْاااراى، داًشاااگبُ  اااٌعتی   ی هسااائَل :ًَیساااٌذًُشااابًی 

 طَسی، داًشکذُ اًرشی. يیرالذیًص خَاجِ
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 مقدمه .1
 اطاالق  kW  500هیکرٍهَلذّب ثِ هَلذّبیی ثب ظرفیات کوتار از  

شذى ظرفیت هَلذّب، یبفتي ًماب  هٌبسات    تر کَچک. ثب گردد یه

. ّوچٌیي گردد یهتر ثرای استفبدُ از سیستن تَلیذ ّوسهبى سبدُ

تر اهکبى ٍرٍد ثخاش خصَ ای   ثب کبّش ّسیٌِ ٍ هذیریت راحت

تجذیذپاییر   یّاب  یاًارش کاِ از   . هیکرٍهَلاذّبیی بثذی یهافسایش 

سااَخت رایگاابى ٍ عااذم  ازجولااِهسایاابیی  ٌااذیًوب یهاااسااتفبدُ 

آالیٌااذگی دارًااذ اهااب ًیاابز ثااِ هَلعیاات جغرافیاابیی خااب ،      

. کبّاذ  یها ّاب  ٍ چگبلی تَاى پبییي از جیاثیت آى یریپی دسترض

ثٌبثرایي در ایي همبلِ از هَلاذّبیی کاِ ثاب ساَخت فسایلی کابر       

سابثمِ  دلیال اًتخابة هَتاَر گابزی     اسات.   ُشذ استفبدُ کٌٌذ یه

در . آى هی ثبشاذ  ، طَل عور هٌبست ٍ ّسیٌِ پبییيتَلیذ طَالًی

 هیکرٍتاَرثیي،  تکٌَلاَشی در گیار  ثاب رشاذ چشان    ّبی اخیرسبل

 فاراّن شاذُ اسات.    از آى پتبًسیل ثبالیی ثرای استفبدُ ّوگابًی 

آالیٌذگی پبییي، چگابلی تاَاى ٍ لبثلیات     دالیل اًتخبة ایي هَلذ،

در  پیشایي  یّاب  پصٍّشتفبٍت همبلِ حبضر ثب  .است اطویٌبى ثبال

 ، دلت ٍ جبهعیت ثیشتر آى است. [1-3ایي زهیٌِ ]

 روش محاسبه .2

هَلذّب ٍ  عٌَاى ثِ ٍ هیکرٍتَرثیي در پصٍّش حبضر هَتَر گبزسَز

ِ ٍ اردثیال   ثَشْرسِ شْر تْراى،  ِ  عٌاَاى  ثا هاَردی   یّاب  ًوًَا

. دٍ شابخص ارز  خابلص کٌاًَی ٍ ًارخ ثابزدُ      اًاذ  شاذُ  یثررس

 اسات.  شاذُ  گرفتِ در ًظرداخلی ثرای تعییي ٍضعیت هبلی طرح 

ارز  خبلص کًٌَی از هعیبرّبی هتذاٍل ًوابیش ٍضاعیت هابلی    

از تٌسیال ساَد حب ال از     شابخص هختلف است. ایاي   یّب طرح

ٍ حب ل جوع آى عولکرد ثِ سبل پبیِ  یّب سیستن در طَل سبل

. ساَد سابالًِ اساتفبدُ از سیساتن     ذیآ یثب ّسیٌِ اٍلیِ ثِ دست ه

تَلیذ ّوسهبى از همبیسِ ٍضاعیت لجال ٍ ثعاذ از ًصات سیساتن      

جاَیی هصارف اًارشی حب ال از     ،  رفِدرٍالع. گردد یههحبسجِ 

استفبدُ سیستن تَلیذ ّوسهبى ًسجت ثاِ لجال آى، ساَد سابالًِ     

 .شَد یهطرح را هَجت 

ثبشاذ کاِ    ای هی ًرخ ثبزدُ داخلی، ًرخ تٌسیل فرضی هبلیشبخص 

هجوَعِ درآهذّبی تٌسیل یبفتِ ثب آى در طَل دٍرُ کبرکرد، ثراثر 

گیاری اٍلیِ گردد. ایاي ًارخ ثاب ّسیٌاِ سارهبیِ       ثب ّسیٌِ سرهبیِ

ُ     همبیسِ هی تار   شَد ٍ ّرچِ ایي ًرخ ثابالتر ثبشاذ، پارٍشُ دلخاَا

 است.

فٌای ٍ هابلی    یّاب  دادُ، ًیبز ثاِ  ّبی هبلیجْت هحبسجِ شبخص

 .[5،4] آهاذ  ثِ دست1393در سبل کِ از هراجع هرثَطِ  ثبشذ یه

% ٍ تاَرم  10%، تَرم ارزی 16 ًرخ تٌسیل ّب شبخصثرای هحبسجِ 

% ٍ ًاارخ ارز ًیااس ثااِ  ااَرت هجبدلااِ ای ن دالر/تَهاابى 20ریاابلی 

ٍ شارای  هَجاَد در    ّب یگیار وتیلٍ از  شذُ گرفتِ ًظر (2478

 گردیاذُ تار  رشبت شرکت تَاًیر ثرای رسیذى ثِ ًتابیج ٍالعای  گسا

توابم ثارق تَلیاذی ثاِ شاجکِ       شاَد  یها فار    ّوچٌیياست. 

حاارارت ثبزیاابفتی سیسااتن تَلیااذ  %75 ساابالًِ ٍ شااذُ فرٍختااِ

 لرار گیرد. هَرداستفبدُّوسهبى 

ّبی اًرشی، ّسیٌاِ اٍلیاِ ٍ   ثر رٍی پبراهترّبی لیوت حبهلآًگبُ 

طَل عوار سیساتن، هیاساى حارارت ثبزیابفتی       تعویر ٍ ًگْذاری،

تحلیل حسبسیت اًجبم گرفت ٍ  لیٍ تٌسٍ ًرخ تَرم  هَرداستفبدُ

ِ حبلت هحتول  ّب دٍُضعیت هبلی طرح ثرای  در گردیاذ.    هحبساج

ٍ شارای    هاَردًظر ّبی ثب ثررسی رًٍذ پیشرفت تکٌَلَشی ًْبیت

ن التصبدی ٍ هبلی کشَر، ٍضعیت هابلی طارح اساتفبدُ از سیسات    

  .زدُ شذ تخویي 2030در سبل  تَلیذ ّوسهبى ثرق ٍ حرارت

 گیریوتیجه.3

ثْتاریي   اردثیال ثْتریي هَلذ ٍ شاْر   یهَتَرگبزًتبیج ًشبى داد 

. ٍضعیت هابلی طارح ثیشاتریي    ثبشٌذ یههکبى ثرای اجرای طرح 

ٍضعیت ایي سیستن در  حسبسیت را ًسجت ثِ ّسیٌِ اٍلیِ داشتِ

، کبّش ّسیٌِ اٍلیِ ٍ ًرخ تٌسیال  ّب لحبهآیٌذُ ثب افسایش لیوت 

در سابل   ّب یتکٌَلَشثْتر خَاّذ شذ. در آخر ثب تخویي ٍضعیت 

هشخص گردیذ ثاب رشاذ ساریع تکٌَلاَشی هیکرٍتاَرثیي       2030

ثراثار ثاب هَتَرّابی گابزی      جبًیتمرٍضعیت هبلی آى ثْجَد یبفتِ ٍ 

ر خَاّذ ثَد. ًتبیج ًشبى داد استفبدُ از سیستن تَلیذ ّوسهابى د 

خاَثی داشاتِ ٍ در شارای      ًساجتبً ثخش خبًگی ٍضاعیت هابلی   

ایي تجسیاِ ٍ   هحتول آیٌذُ ایي ٍضعیت را ثْجَد خَاّذ ثخشیذ.

گیاراى ٍ ثابزیگراى ثخاش خصَ ای در حاَزُ     تحلیل ثِ سیبست

 ٌعت کوک های ًوبیاذ تاب ثاب اًتخابة تکٌَلاَشی ثرتار، ثبعا          

 ذ.تخصیص ثْیٌِ هٌبثع ٍ افسایش کبرایی در  ٌعت گردً
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 دهابی  تغییزات ثیي راثطِ ثزرسی ثِ 1333 تب 1330 ّبی سبل طی وطَر استبى 31 تلفیمی بیّ دادُ اس استفبدُ ثب همبلِ ایي چکیذه:

ِ   ثایي  آهذُ، ثذست ًتبیج اسبس ثز. پزداسد هی استبى ّز تفىیه ثِ خبًگی ثزق هصزف ثب هبّبًِ  هتَسا   ٍ خابًگی  ثازق  هصازف هبّبًا

استبًْب، ثبعث هی ضَد واِ   هبّبًِ حزارت درجِ صذ افشایص دریه در. دارد ٍجَد هستمین راثطِ وطَر استبًْبی در هبّبًِ حزات درجِ

ِ  هجاذا  اس عزض ًتبیج آهبری ًطبى هی دّذ وِ پبراهتز. افشایص یبثذ  درصذ 33/0هیبتگیي هبّبًِ هصزف ثزق ثِ هیشاى  رگزسایَى  هعبدلا

ِ  ثِ تَاًذ هی تحمیك ایي اس حبصل ًتبیج ثبضذ. هی وطَر ٍ طی هبّْبی هَرد هطبلعِ هتفبٍت استبًْبی ثزآٍردی در  وطاَر  ریاشاى  ثزًبها

 .ًوبیذ ووه خبًگی ثزق  هصزف ثز دهب تغییزات تبثیزهیشاى ثْتز چگًَگی هصزف ثزق خبًگی در استبًْب ٍ ضٌبخت در

 هصزف ثزق، تغییزات دهب، رگزسیَى دادُ ّبی تلفیمی :کلمات کلیذی

 

 حسي الجَردیی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

ساوٌبى، داًطاگبُ ساوٌبى، داًطاىذُ      :ی هسئَل ًطبًی ًَیسٌذُ

 التصبد ٍ هذیزیت، گزٍُ التصبد
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 مقدمه .1
ثزق ثِ عٌَاى یىی اس فزاگیز تزیي خذهبت دٍلتی ضٌبختِ 

ّشار  25333ضذُ است. در ضزای  فعلی صٌعت ثزق ثیص اس

هیلیَى هطتزن  1هطتزن ثزق خبًگی دارد وِ سبالًِ حذٍد 

تب  1332بی طی سبل ّ خبًگی ثِ آى اضبفِ هی ضَد.

 1/5هتَس  ًزخ رضذ سبالًِ تعذاد هطتزویي خبًگی  ثزاثز 1333

درصذ ثَدُ است ٍ هیشاى رضذ سبالًِ فزٍش اًزصی ثزق  ثِ ثخص 

 درصذ افشایص یبفتِ است. 4/5خبًگی، طی ّویي دٍرُ ثِ هیشاى 
 4/32ثزاثز  1333سْن ثخص خبًگی اس فزٍش ثزق در سبل 

ثب سبیز ثخص ّب دارای رتجِ دٍم درصذ ثَدُ است، وِ در همبیسِ 

یىی اس . [1] درصذ هی ثبضذ 3/33پس اس ثخص صٌعتی ثب سْن 

عَاهل هْن ٍ ثزًٍشای تبثیز گذار ثز تمبضبی ثزق، تغییزات دهبی 

َّا هی ثبضذ، اگزچِ تغییزات دهبی َّا لبثل پیص ثیٌی است، اهب 

تغییزات ًبگْبًی آى ّوبًٌذ یه ضَن ثز هصزف ثزق خبًگی 

ثٌبثزایي در صَرتی وِ گزهبی َّا ًبگْبًی ٍ  ز خَاّذ گذاضت.تبثی

یبثذ ٍ در سیبد ثبضذ، ضىبف ثیي عزضِ ٍ تمبضبی ثزق افشایص هی

ایي صَرت تبهیي ثزق ثخطی اس هطتزویي خبًگی ثب هطىل 

هَاجِ خَاّذ ضذ. ثِ عجبرت دیگز تغییزات  ضذیذ در دهبی َّا 

د. ثٌبثزایي ضٌبخت ًَع ٍ ثبعث ایجبد ًباطویٌبًی در تمبضب هی گزد

هیشاى راثطِ ثیي هصزف ثزق خبًگی ٍ درجِ حزارت ثزای 

هذیزیت ثخص تمبضبی خبًگی ثزق اس اّویت سیبدی ثزخَردار 

 است. 

 داده ها و روش تخمیه .2

دادُ ّبی هَرد استفبدُ در ایي  همبلِ ضبهل هصزف هبّبًِ 

ثزق ثخص خبًگی ٍ هیبًگیي درجِ حزارت هبّبًِ ثِ تفىیه 

هی ثبضذ.  1333تب  1330استبًْبی وطَر ٍ طی سبل ّبی 

اطالعبت هزثَط ثِ هصزف ثزق اس دفتز فٌبٍری ٍ اطالعبت ٍ آهبر 

سبسهبى ضزوت تَاًیز ٍ اطالعبت هزثَط ثِ درجِ حزارت اس 

ثزای تخویي اثز درجِ حزارت  .َّاضٌبسی وطَر اخذ ضذُ است

 ثز هصزف ثزق خبًگی  اس هعبدلِ رگزسیًَی سیز استفبدُ هی ضَد:

 
لگبریتن هصزف ثزق در ثخص  وِ در ایي راثطِ، 

 پبراهتز ضیت هعبدلِ رگزسیَى ٍ جشء ثبثت،  خبًگی، 

لگبریتن هیبًگیي درجِ   دّذ.جولِ خطب را ًطبى هی

ّب اس هذل  حزارت هبّبًِ  است.  ثزای تخویي راثطِ ثیي  هتغیز

تلفیك دادُ ّبی همطعی ٍ سزی سهبًی )پٌل( استفبدُ ضذ.در 

هذل پٌل اگز پبراهتزّبی عزض اس هجذاء ٍ ضیت هعبدلِ ثزحست 

هبى ثبثت ثبلی ثوبًذ، هی تَاى ثب دادُ ّبی همطعی ٍ در طی س

تلفیك هطبّذات سزی سهبًی ٍ همطعی ٍ داضتي تعذاد هطبّذُ 

ثیطتز، ثزآٍرد وبراتزی اس پبراهتزّب ثذست آٍرد ٍ هعبدلِ را اس 

ثزآٍرد ًوَد. ًتبیج تخویي  (OLS)رٍش حذالل هزثعبت هعوَلی 

تلفیمی هذل ثب استفبدُ اس  رٍش حذالل هزثعبت ًطبى هی دّذ 

ِ هصزف ثزق خبًگی ثب هتَس  درجِ حزارت راثطِ هثجت دارد. و

چَى هذل دارای هطىل خَد ّوجستگی در طی سبل ّبی هَرد 

هطبلعِ است ، هذل اس رٍش حذالل هزثعبت تعوین یبفتِ ثزآٍرد 

گزدیذ،. ًتبیج ًطبى هی دّذ وِ همذار ضزیت تعییي ًسجت ثِ 

است، یعٌی  درصذ رسیذُ 1/30حبلت لجل افشایص یبفتِ ٍ ثِ 

درصذ اس تغییزات لگبریتن هصزف هبّبًِ ثزق خبًگی در  1/30

استبًْب تَس  لگبریتن هتَس  درجِ حزارت تَجیِ هی ضَد. 

( ًطبًذٌّذُ عذم خَد 44/1ٍاتسي ) –همذار آهبرُ دٍرثي 

در همبثل  ّوجستگی ثیي جوالت خطب است. آسهَى اثزات ثبثت

جذا  ثب استفبدُ اس ًسجت اثزات  تصبدفی ثزای پبراهتز عزض اس ه

ًطبى هی دّذ وِ پبراهتز عزض اس هجذا در طی   راست ًوبیی

 هبّْبی  هَرد هطبلعِ ٍ ثیي استبًْبی  هختلف هتفبٍت است.

 

 گیرینتیجه .3
ًتبیج ًطبى داد وِ ثیي دهبی َّا ٍ هصزف ثزق خبًگی راثطِ 

 ّوبًٌذ هثجت ٍجَد دارد وِ ایي ثب ًتبیج هطبلعبت گذضتِ

فزاًىَ ٍ  ،(2003ٍیٌِ) ،(2003ریبى ٍ ّوىبراى)اسذٍ

یه . [2,3,4,5] ّوخَاًی دارد (2012وجَال) ٍ (2003سبًستبد)

درصذ افشایص در هیبًگیي دهبی هبّبًِ سجت هی ضَد وِ 

درصذ افشایص یبثذ.  33/0ِ هیشاى هیبًگیي هبّبًِ هصزف ثزق ث

ّوچٌیي پبراهتز عزض اس هجذا  راثطِ ثیي هصزف ٍ دهب در 

 ستبًْب ٍ طی هبّْبی هَرد هطبلعِ هتفبٍت هی ثبضذا

در ایي همبلِ ثزای هصزف ثزق هبّبًِ اس دادُ ّبی عولىازدی  

استفبدُ ضذُ است، یعٌی هصبرفی وِ ضزوت تَاًیز آًْب را تابهیي  

وزدُ است، اهب در ضازای  ضاَن ّابی ثزًٍاشا ّوبًٌاذ تغییازات       

 ِ در  ضاذیذ آة ٍ ّااَا ثخطاای اس هصاابرف تاابهیي ًواای ضااَد، واا

اطالعبت دریبفتی هَجَد ًیست ٍ ایي هی تَاًذ ثبعاث تاَرش در   

ّوچٌیي دستزسی ثِ ریش دادُ ّبی هصازف رٍساًاِ ٍ    ،ًتبیج ضَد
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سبعٌی ایي اهىبى را ثزای هحممیي فزاّن هی آٍرد تب ثتَاى تجشیِ 

ٍ تحلیل دلیك تزی ًسجت ثِ راثطِ ثیي هصزف ثزق ٍ دهبی  َّا 

 ثعول آٍرد.
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ٔذَ سزٚوٛاَ  ، ىی اس ٔذَ ٞبیی وٝ در سٔیٙٝ ارسیبثی ویفیت خذٔبت در ثخص ٞبی خذٔبتی ٔٛرد  استفبدٜ لزار ٔی ٌیزدی چکيده:

 استٙتبجپیص ثیٙی رضبیتٕٙذی ثزاسبس ایٗ ٔذَ در ضزوت تٛسیغ ٘یزٚی ثزق استبٖ یشد ثٝ رٚش است. اس ایٙزٚ ،در ایٗ پژٚٞص ثٝ 

 ، رضبیت ٔطتزی ، ، ویفیت خذٔبت خذٔبت ، ٔفبٞیٓ ٔزتجط ثب ویفیت، ذٜ است. در ثخص ٔجب٘ی ٘ظزی پژٚٞص پزداختٝ ضفبسی 

رٚش تحمیك در ایٗ  ٚدر لسٕت آخز پیطیٙٝ ٔٛضٛع تحمیك ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفتٝ است. ِفٝ ٞبی ٔختّف ویفیت خذٔبتؤٔ

  .ثبضذ یپیٕبیطی ٔ -رٚش تٛغیفیاست ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔبٞیت آٖ  یپژٚٞص ثزاسبس ٞذف اس ٘ٛع وبرثزد

ثب ٘ظز سٙدی خجزٌبٖ ، ٔتطىُ اس ٔطتزیبٖ ثشري ٚ ٔذیزاٖ ػبِی ضزوت ٞز وذاْ ثػٛرت خذاٌب٘ٝ ثٛسیّٝ پزسطٙبٔٝ پژٚٞص حبضز در 

ٚ در ٟ٘بیت تدشیٝ ٚ تحّیُ آٟ٘ب در سیستٓ فبسی ثٝ پیص ثیٙی رضبیتٕٙذی ثٝ تفىیه اس دیذ آٟ٘ب پزداختٝ ضذٜ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ 

رضبیتٕٙذی ٚالؼی ، ضىبف ضٙبختی ٔیبٖ آٟ٘ب را ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ فبغّٝ در تحمیك ا٘دبْ ضذٜ در سطح خبٔؼٝ آٔبری خٛد وٓ 

در ٔی ثبضذ. ٕٞچٙیٗ پیص ثیٙی ثب وٕه سیستٓ فبسی در حبالت خٛش ثیٙب٘ٝ ، ثذ ثیٙب٘ٝ ٚ ٔتٛسط ٔحبسجٝ ٚ تحّیُ ٌزدیذٜ است.

ٔذیزاٖ ٚ ٔطتزیبٖ ثیص اس حذ ٔتٛسط ثب ضىبف ٘بچیشی ثذست آٔذٜ وٝ دیذٌبٜ ٔذیزاٖ ٘سجت ثٝ  ٟ٘بیت ٔیشاٖ رضبیتٕٙذی اس دیذٌبٜ

 رضبیت اس دیذٌبٜ ٔطتزیبٖ سخت ٌیزا٘ٝ تز ثٛدٜ ٕٞچٙیٗ ٔذیزاٖ را وٕی ٍ٘ز ٚ ٔطتزیبٖ ضزوت را ویفی ٍ٘ز ٘طبٖ ٔی دٞذ.

 

 َٔذَ سزٚوٛا ،استٙتبج فبسی  ، رضبیت ، خذٔبت ویفیت :كلمات كليدي

 

 

 

 

 ػجبس سارعی ٔسئَٛ : ٘بْ ٘ٛیسٙذٜ

ضزوت تٛسیغ ٘یزٚی ثرزق   –یشد  ی ٔسئَٛ :٘طب٘ی ٘ٛیسٙذٜ

 دفتز ٘ظبرت ثز ثٟزٜ ثزداری -استبٖ یشد
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 مقدمه 
در ٌذضتٝ ٘ٝ چٙذاٖ دٚر وطٛر ٔب آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضبیستٝ ٚ السْ ثٛدٜ 

فؼبِیتی در سٔیٙٝ ویفیت خذٔبت غٛرت ٍ٘زفتٝ است. ثخطی اس 

ٗ ثی تٛخٟی ٘بضی اس ایٗ ٚالؼیت است وٝ اس ٌذضتٝ درن ا٘ذوی ای

اس تٕبیش ثیٗ ٔذیزیت خذٔبت ٚ ٔذیزیت خٛد سبسٔبٟ٘ب ٚخٛد داضتٝ 

 است.

اس آ٘دب وٝ یىی اس ٔمٛالت سٙدص وبرآٔذی ٘ظبْ اداری ، ٔیشاٖ 

رضبیتٕٙذی ٔزدْ اس ویفیت خذٔبت ارائٝ ضذٜ تٛسط سبسٔبٟ٘بی 

ثٝ ٔٙظٛر ایدبد سبس ٚ وبرٞبی السْ دِٚتی ٔی ثبضذ ٚ اس طزفی 

خٟت ارائٝ خذٔبت ٔطّٛة ٚ ٔٛثز ثٝ ٔزدْ ٚ ثزخٛرد ٔٙبست 

وبروٙبٖ ثب ٔزاخؼیٗ ٚ ٘یش پبسخ ثٝ طزح تىزیٓ ٔزدْ ٚ خّت 

رضبیت ارثبة رخٛع در ٘ظبْ اداری ٘یبسٔٙذ اٍِٛٞبیی ٞستیٓ تب 

 ثزاسبس آٖ ثٝ خٛاستٝ ٞبی ایٗ اٞذاف خبٔٝ ػُٕ ثپٛضب٘یٓ.

 ٔٙظٛر ثٝی اختٕبػی ٞبی ٔٙذ لبٖ٘ٛ ثٝی بثیدست خٟت در تالش

 را ٔباس إٞیت ٚ ضزٚرت پژٚٞص است وٝ  بسٞبی٘ی ارضب در ُیتسٟ

 ضٙبخت ٚی ثزرس ٔٛرد را ٟٔٓ ٗیای بیسٚا اسی ثزخ داردی ٔ آٖز ث

ٌزا لزار  یفیتو یسبسٔبٟ٘ب یتدر اِٚٛ یفیتاٌزچٝ و. ٓیدٞ لزار

ٚ  یتثٝ طٛر وبُٔ اس اِٚٛحبَ ٕٔىٗ است وبروٙبٖ  یٗدارد ثب ا

 یصأز ٔٙدز ثٝ افشا یٗخذٔبت آٌبٜ ٘جبضٙذ ٚ ٕٞ یفیتو یتإٞ

 یا٘تظبرات ٚ ػّٕىزد سبسٔب٘ یٗضذٜ ث یدبدا یٟبیاس ٘برسبئ یبتضىب

ثٙبثزایٗ آٌبٞی ٔذیزاٖ اس ٔیشاٖ دلیك رضبیتٕٙذی ٔطتزیبٖ  ضٛد.

ٔی تٛا٘ذ وٕه ثشرٌی در تػٕیٓ ٌیزی ٚ ثز٘بٔٝ ریشیٟبی آیٙذٜ 

 خٟت ثٟجٛد ٚ ارتمب سبسٔبٖ ثبضذ. 

 

 اهميت و ضزورت پژوهص
ٔطىُ ویفیت خذٔبت ثیطتز در سبسٔبٟ٘بیی ثٛخٛد ٔی آیذ وٝ ثز 

ضٙبختٗ ٚ ثزآٚردٖ ٘یبسٞبی ٔطتزیبٖ تٕزوش ٕ٘ی وٙٙذ. ثبیذ 

سبسٔبٟ٘ب خٛد را ثدبی ٔطتزیبٖ ثٍذار٘ذ ٚ سیبستٟبی خٛد را 

 ثزاسبس دیذٌبٟٞبی آٟ٘ب ثٙب ٟ٘ٙذ. 

در  یدٞذ وٝ ٔطبِؼبت ٔتؼذد یثذست آٔذٜ ٘طبٖ ٔ سٛاثك

ٔؼبدالت  یثٝ رٚش آٔبر یتٕٙذیخذٔبت ٚ رضب یفیتخػٛظ و

ا٘دبْ ضذٜ است. أب ثب تٛخٝ ثٝ  یٔفٟٛٔ یدر ٔذَ ٞب یسبختبر

 یاس اثشار فبس یتخذٔبت ٚ رضب یفیتو یٓٔفبٞ ثٛدٖ یفیٔجٟٓ ٚ و

ثٝ  یٙتبج فبسرٚش است سحبضز ا یكتحم یٙزٚاستفبدٜ ٘طذٜ است. اس ا

 .خذٔبت پزداختٝ است یفیتثزاسبس و یترضب یٙیث یصپ

 

 اهداف پژوهص
 يهدف كل

 یبرٞبیثزاسبس ٔؼ یترضب یٙیث یصپژٚٞص پ یٗدر ا یٞذف وّ

  ذ.ثبض یٔی خذٔبت ثٝ رٚش استٙتبج فبس یفیتو

 يفزع اهداف

پیص ثیٙی رضبیت ثزاسبس ٔؼیبرٞبی ویفیت خذٔبت اس ٘ظز  -1

  ٜ خذٔت.ٔذیزاٖ ارائٝ دٞٙذ

پیص ثیٙی رضبیت ثزاسبس ٔؼیبرٞبی ویفیت خذٔبت اس ٘ظز  -2

 ٔطتزیبٖ دریبفت وٙٙذٜ خذٔت.

 

 سؤاالت تحقيق
ثب تٛخٝ ثٝ ثزرسی ٔسئّٝ ثٝ رٚش استٙتبج فبسی سؤاالت تحمیك ثٝ 

 غٛرت سیز خٛاٞذ ثٛد:

 ٌذارد؟ یاثز ٔ یٔٙذ یتچٍٛ٘ٝ ثز رضب ّٕٔٛسػٛأُ  -1

 ٌذارد؟ یاثز ٔ یٔٙذ یتز رضبچٍٛ٘ٝ ث یٙبٖاطٕ یتلبثّ -2

 ٌذارد؟ یاثز ٔ یٔٙذ یتچٍٛ٘ٝ ثز رضب ییپبسخٍٛ -3

 ٌذارد؟ یاثز ٔ یٔٙذ یت)ضٕب٘ت( چٍٛ٘ٝ ثز رضب تؼٟذ -4

 ٌذارد؟ یاثز ٔ یٔٙذ یتچٍٛ٘ٝ ثز رضب یٕٞذِ -5

ضىبف ٘ظز ٔذیزاٖ ٚ ٔطتزیبٖ اس ٘ظز ػٛأُ ّٕٔٛس ثٝ چٝ  -6

 ٔیشاٖ است؟

یبٖ اس ٘ظز لبثّیت اطٕیٙبٖ ثٝ چٝ ضىبف ٘ظز ٔذیزاٖ ٚ ٔطتز -7

 ٔیشاٖ است؟

ضىبف ٘ظز ٔذیزاٖ ٚ ٔطتزیبٖ اس ٘ظز پبسخٍٛیی ثٝ چٝ ٔیشاٖ  -8

 است؟

 ضىبف ٘ظز ٔذیزاٖ ٚ ٔطتزیبٖ اس ٘ظز تؼٟذ ثٝ چٝ ٔیشاٖ است؟ -9

ضىبف ٘ظز ٔذیزاٖ ٚ ٔطتزیبٖ اس ٘ظز ٕٞذِی ثٝ چٝ ٔیشاٖ  -11

 است؟

 

 متغيزهاي تحقيق
 مستقل زيمتغ

 وٝ استی اختٕبػ بی یىیشیف طیٔح اسی ژٌیٚ هی ٔستمُ زیٔتغ 

 رای زیٔمبد ، ٔحمك تٛسط ضذٖی دستىبر بی ،دخبِت ا٘تخبة ثؼذاس

 ثبسرٌبٖ. )ضٛد ٔطبٞذٜ ٍزید زیٔتغی رٚ ثز زشیتبث تب زدیپذی ٔ

 (. 1376ٍزاٖ،یٚد
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 بی ٔثجت ثػٛرت ٚاثستٝ زیٔتغی رٚ وٝ استی زیٔتغ ٔستمُ زیٔتغ

 . (1381سىبراٖ،.)ردٌذای ٔ زیتبثی ٔٙف

پٙچ ٔتغیز سیز در ثؼذٞبی وٓ ٚ سیبد ثٝ ػٙٛاٖ ٔتغیز  كیتحم ٗیدرا

 ٔستمُ ثٝ وبر ٔی رٚ٘ذ: 

 ػٛأُ ّٕٔٛس -1

 اػتجبر -2

 پبسخٍٛیی -3

 تؼٟذ )ضٕب٘ت( -4

 ٕٞذِی -5

 

 وابسته زيمتغ

ی ٙیث صیپ بی حیتطز ٔحمك ٞذف وٝ استی زیٔتغ ٚاثستٝ، زیٔتغ

ی اغّ زیٔتغ هی آٖ ، ٍزید ػجبرت ثٝ ، است آٖ دری زیپذ زییتغ

 لزاری ثزرس ٔٛرد كیتحمی ثزای بتیح ٔسبِٝ هی غٛرت ثٝ وٝ است

 ٔٛثز ػٛأُیی ٚضٙبسب ٚاثستٝ زیٔتغ ُیٚتحّ ٝیتدش ثب. زدیٌی ٔ

 ضٙبخت ٔسبِٝی ثزا رایی ٞب حُ راٜ بی ٞب پبسخ تٛاٖی ٔ ثزآٖ،

 (. 1381سىبراٖ،)

ر پٙح ثؼذ د را اس ٔٙظز ٔذیزاٖ ٚ ٔطتزیبٖ ٕٙذیتیرضبدر ایٙدب 

 ػٙٛاٖ ثٝطیف ِیىزت ثسیبر وٓ ، وٓ ، ٔتٛسط ، سیبد ٚ خیّی سیبد 

 .ٓیزیٌی ٔ ٘ظز در ٚاثستٝ زیٔتغ

 قلمزو پژوهص
اس ِحبظ لّٕزٚ سٔب٘ی پژٚٞص حبضز در ثبسٜ سٔب٘ی پبییشٚسٔستبٖ 

ا٘دبْ خٛاٞذ ضذ ٚ اس ِحبظ لّٕزٚ ٔىب٘ی ایٗ پژٚٞص در  1393

 ضٛد. ا٘دبْ ٔیضزوت تٛسیغ ٘یزٚی ثزق استبٖ یشد 

اس ِحبظ لّٕزٚ ٔٛضٛػی ایٗ پژٚٞص ثز پیص ثیٙی رضبیتٕٙذی 

ثزاسبس ٔؼیبرٞبی ویفیت خذٔبت ثٝ رٚش استٙتبج فبسی تبویذ 

 دارد.

 

 نتایج
ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبیح ثذست آٔذٜ در فػُ چٟبرْ وٝ ٔیشاٖ رضبیتٕٙذی 

ٚ اس دیذٌبٜ ٔطتزیبٖ  1.53پیص ثیٙی ٔذَ را اس ٔٙظز ٔذیزاٖ 

بٖ ٔی دٞذ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌزفت وٝ ایٗ ٔمذار ثیص اس ٘ط 1.57

حذ ٔتٛسط است. ٚ ثب ٔمبیسٝ ضىبف ٔیبٖ پیص ثیٙی رضبیت اس دٚ 

دیذٌبٜ ٔذیزاٖ ٚٔطتزیبٖ ٚ تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیشاٖ ایٗ پیص ثیٙی اس 

ٔٙظز ٔذیزاٖ وٕتز اس دیذٌبٜ ٔطتزیبٖ ٔٛرد تحمیك ثٛدٜ ٔی تٛاٖ 

جت ثٝ رضبیت ٔطتزیبٖ سخت ٘تیدٝ ٌزفت وٝ دیذٌبٜ ٔذیزاٖ ٘س

ٌیزا٘ٝ تز اس رضبیت ٚالؼی خٛد ٔطتزیبٖ است. اس ایٙزٚ تٛخٝ 

ٔذیزاٖ ثسٕت افشایص رضبیتٕٙذی ارثبة رخٛع ثٛدٜ ٚ ثب دیذ ٚسیغ 

تزی ٘سجت ثٝ ٔزاخؼبٖ در خٟت فزاٞٓ آٚردٖ أىب٘بت ثیطتز 

 رضبیتٕٙذی فؼبَ ٔی ثبضٙذ.

 

 جامعه و نمونه آماري پژوهص
پژٚٞص حبضز را ٔطتزیبٖ غٙؼتی ٚ ٔذیزاٖ ارضذ خبٔؼٝ آٔبری 

دٞٙذ. ثزای ا٘تخبة  ضزوت تٛسیغ ٘یزٚی ثزق استبٖ یشد تطىیُ ٔی

خجزٌبٖ اس ثیٗ ٔذیزاٖ ارضذ ضزوت پٙح ٘فز ٚ خجزٌبٖ ٔطتزی ٘یش 

 پٙح ٘فز اس ٔطتزیبٖ اغّی ضزوت ا٘تخبة ضذٜ ا٘ذ.

 

 محدوديتهاي تحقيق
طٙبٔٝ ثز ٘تبیح تحمیك ػبُٔ افزاد ٔتخػع تىٕیُ وٙٙذٜ پزس -1

اثز ٌذاری ثسیبر دارد. ثطٛریىٝ ٚیژٜ ٌیٟبی رفتبری آٟ٘ب ٔی تٛا٘ذ اس 

 غحت ٘تبیح ثىبٞذ.

پز وزدٖ پزسطٙبٔٝ ثب تٛخٝ ثٝ لٛاػذ اٌز ٚ آٍ٘بٜ ثسیبر ٌیح  -2

 وٙٙذٜ است.
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روشنایی سیستمهای و بهره وری انواع  کارایی تحلیل سلسله مراتبی

 معابر و چراغهای فضای آزاد
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گئَرن لزُ دشیبى، داًشجَی دوشزی، 
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3
، فزششِ فزسیبى دَرداًشیبر، 
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 ، داًشیبر

 hosseini-s@aut.ac.ir -ایزاى -سْزاى -حمیمبرآساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ سداًشگبُ  -داًشىذُ هٌْذسی ثزق -1
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AHP)سلسلِ هزاسجیسحلیل فزایٌذ ایي همبلِ رٍشی ثزاسبس  در چکیذه:
1
رٍشٌبیی سیسشوْبی ٍری اًَاع  ٍ ثْزُ ثزای ارسیبثی وبرایی (

د جْز رٍشٌبیی هؼبثز ٍ ّوچٌیي ثب سَجِ ثِ عیف ٍسیغ اًَاع الهذْب ٍ چزاغْبی فضبی آسا. شذُ اسزارائِ هؼبثز ٍ چزاغْبی فضبی آساد 

ی سحلیلی هخشلفی جْز ارسیبثی وبرایی ٍ دیبدُ رٍیی، دبرن ٍ غیزُ، رٍشْب ی آساد اػن اس خَدرٍیی،ّباًَاع هحلْبی ػجَر ٍ هزٍر در فضب

ؼىس در ثب سَجِ ثِ هشیشْبی سحلیلی ویفی ثِ ووی ٍ ثبلٍری آًْب ثزای اًشخبة ثْیٌِ ٍجَد دارد وِ هب در ایي همبلِ  ثْزُ

 این. ایي وبر دزداخشِاًجبم جْز  AHPثِ شزح هذل گیزیْبی شبهل اًَاع دبراهشزّبی اوثزاً غیز لبثل جوغ ثب یىذیگز،  سظوین

رٍشاٌبیی هؼابثز ٍ   سیساشوْبی  در وابرایی ٍ ثْازُ ٍری اًاَاع     هؤثزدر خظَص هشغیزّبی  هَارددر هذل ارائِ شذُ در ایي همبلِ سوبهی 

لسلِ هزاسجی اًشْب ثب سَجِ ثِ فزایٌذ سحلیل سذ. در ًزیگ هی هَرد سحلیل ووی ٍ ویفی لزار ذ ٍ ًشش دادُ هی شَدَچزاغْبی فضبی آساد 

الشظبد در یه ثابسُ سهابًی   ػبهل هْن سیسشن ثب سَجِ ثِ ّز ٍ ثْزُ ٍری وبرایی اًشخبة هزس  ،ایي هذلدر ّبی سیسشن خجزُ  ٍسى دّیٍ 

اًشخابة ٍ  وِ ًْبیشبً ثب ارائِ ًشبیج ووی شفبف حبطل اس هحبساجبر،   گزددهی ِسأثیز گذار فزهَل یهشغیزّبهمبیسِ ٍ ٍسى هجشٌی ثز هؼیي، 

 ثخشذ.  را سَْلز هی آسادگیزی ثْیٌِ ٍ الشظبدی در عزاحی ٍ اجزای اًَاع سیسشوْبی رٍشٌبیی هؼبثز ٍ فضبّبی  سظوین

 

 ری، رٍشٌبیی هؼبثز، چزاغْبی فضبی آسادٍُ ثْز وبرایی، ،(AHP) سلسلِ هزاسجیسحلیل فزایٌذ  :کلمات کلیذی

 

 

 

 

 

 

 شبیبى حسیٌیٍل: ؤهس ًبم ًَیسٌذُ

 ایزاى -سْزاى -آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ سحمیمبرداًشگبُ  -داًشىذُ هٌْذسی ثزق ٍل:ؤًشبًی ًَیسٌذُ هس

                                                 
1 Analytical Hierarchy Process 
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 مقدمه .1
وابرایی ٍ  ثزای ارسیابثی   سلسلِ هزاسجیایي همبلِ یه هذل سحلیل 

شوْبی رٍشٌبیی هؼبثز ٍ چزاغْبی فضابی آساد  اًَاع سیسٍری  ثْزُ

ایاي   دیگاز ْبی . هشیز هذل ارائِ شذُ ًسجز ثِ هذلارائِ هی دّذ

اًاَاع سیساشوْبی   حابون ثاز   ٍ هشغیزّابی  ػَاهل ولیِ اسز وِ 

وِ عجیؼشبً اوثاز آًْاب غیاز    رٍشٌبیی هؼبثز ٍ چزاغْبی فضبی آساد 

 .ًذشَ در ًظز گزفشِ هیهذل ي ایدر ، ثبشٌذ هی لبثل جوغ

ایاي  ّابی سیساشن خجازُ،     ثب سَجِ ثاِ ٍسى دّای    AHPهذلدر 

اًشخابة  هزس  سأثیز گذار، ٌی ثز هشغیزّبیهجلبثلیز ٍجَد دارد وِ 

سیسشن ثب سَجِ ثِ الشظبد سیسشن در یاه  ّز ٍ ثْزُ ٍری وبرایی 

ثاابسُ سهاابًی هؼاایي، فزهَلااِ گاازدد ٍ ًْبیشاابً همبیسااِ، اًشخاابة ٍ  

ایي همَلِ را ثاب ًشابیج ػاذدی     گیزی ثْیٌِ ٍ الشظبدی در سظوین

شفبف در دیش رٍی عزاحابى ٍ هجزیابى سیساشوْبی رٍشاٌبیی     

 دّذ. هؼبثز ٍ فضبّبی آساد لزار هی

 

 AHPمذل  .2

وبرایی ٍ ثْزُ ٍری اًَاع سیسشوْبی رٍشٌبیی هؼابثز ٍ  در هجحث 

، اس آًجبیی وِ ػَاهل هخشلف فٌی ٍ غیز فٌی  چزاغْبی فضبی آساد

اوثزاً جوغ آًْب ًبهوىي اساز، لاذا جْاز     ثسیبری هَجَد اسز ٍ

را  AHPهاذل   گشیٌاِ هٌبسات ٍ ثزساز،    سظوین گیزی ٍ اًشخابة 

در ٍالغ رٍشی اسز وِ در آى ثِ فزآیٌاذ   AHPهذل این.  ثزگشیذُ

سحلیل سلسلِ هزاسجای ًشابیج همبیساِ ّابی سٍجای در هابسزیس       

شاَد ٍ ثازای ّاز سٍا شبخظااِ،     همبیسابر سٍجای دزداخشاِ هاای   

ُ لضبٍسی را در هَرد ایٌىِ چمذر یه شبخظِ ًسجز گیزًذ سظوین

دّاذ. ّاز همبیساِ سٍجای      ثِ شبخظِ دیگز هْوشز اسز، ارائِ هی

دارد سب دبسخی را ثِ ایاي ساؤال ثذّاذ:     گیزًذُ را هلشم هی سظوین

 Nچماذر هْوشاز اس شبخظاِ     Aًسجز ثِ ّذف ولی، شبخظاِ  "

 [1]."اسز؟

خشي سلسالِ  ای اس ساب  ( هاذل خالطاِ ٍ سابدُ شاذُ    1در شىل )

ّذف اًشخابة ثْشازیي    ،این وِ در آى را آٍردُ AHPهزاست هذل 

ٍر در هیبى اًَاع سیسشوْبی رٍشٌبیی هؼابثز ٍ   وبرا ٍ ثْزُسیسشن 

ثب سَجِ ثِ اًَاع هؼیبرّبی سٌجش ٍ همبیسِ  چزاغْبی فضبی آساد

 .[2] آًْب ثب یىذیگز اسز

 

 

 
لِ هزاست ای اس سبخشي سلس (: هذل خالطِ ٍ سبدُ شذ1ُشىل )

 AHPهذل 

 انواع معیارها و انتخابها .3

اًَاع سیسشوْبی رٍشٌبیی هؼبثز ٍ فضبّبی آساد ثازای ًاَردزداسی   

اًَاع خیبثبًْب، ثلَارّب، ثشرگزاّْب، دبروْاب ٍ ... ثاب ساغَح هخشلاف     

وبرثزی ٍ ػجَر ٍ هزٍر خَدرٍیی ٍ یاب دیابدُ رٍیای ثاب حجوْابی      

هی سَاى اس اًَاع چزاغْب ثب هخشلف سزافیىی ٍ سزدد ٍجَد دارًذ وِ 

لبثلیز ًظت در ارسفبػْبی هخشلاف اس ساغز سهایي ثاب الهذْابی      

 هخشلف در آًْب اسشفبدُ وزد.

ای، فلَرسٌز، المابیی، ّابلَصى،    اّن اًَاع الهذْب ػجبرسٌذ اس: رششِ 

LED    یااَُ، ٍ الهذْاابی سخلیااِ گاابسی )هشاابل ّبلیااذ، ثخاابر ج

 ثخبرسذین ون فشبر ٍ دزفشبر( ٍ ...

ٍری   اّن هؼیبرّبیی واِ ثازای همبیساِ وابرایی ٍ ثْازُ     ّوچٌیي 

سیسشوْبی رٍشٌبیی هؼبثز ٍ فضبّبی آساد هغزح ّسشٌذ ػجبرسٌذ 

اس: ػوز هشَسظ، ّشیٌِ رٍشي ثَدى ثِ اًاذاسُ ّاز سابػز، ثابسدُ     

، ثبسدُ لیوشی، ًزخ اسشْالن، ثب سَجِ ثِ ساٍیِ ٍ ارسفبع ًظت ًَری

غغ ٍ ٍطل ًاَر هجاذد، چشاوه    درجِ حزارر وبر الهخ، سهبى ل

خیزگای، ایوٌای هحایظ    درخشاٌذگی، یىٌاَاخشی،   شدى الهخ، ً

ثٌااذاى ٍ  )شاابهل ایجاابد راُسیسااز، ّشیٌااِ سؼویاازار ٍ سؼااَی  

 .[4 ,3] سزافیه( ٍ ...

 AHP . پیاده سازی و فرموله سازی روش4

در فزآیٌذ سحلیل سلسلِ هزاسجی، ػٌبطز ّز سغز ًسجز ثِ ػٌظز 

ثبالسز ثِ طَرر سٍجی همبیسِ شذُ ٍ ٍسى  هزثَعِ خَد در سغز

گزدد. در ایٌجب ثؼذ اس هحبسجِ ٍسى اًشخبثْب  آًْب هحبسجِ هی

ًسجز ثِ ولیِ هؼیبرّب، ثبیذ ٍسى هؼیبرّب را ًیش هشخض ًوبیین، 

ثِ ػجبرر دیگز ثبیذ سْن ّز یه اس هؼیبرّب در سؼییي ثْشزیي 

ًیش  را رّباًشخبة هشخض شَد. ثزای ایي وبر ًیبس اسز وِ هؼیب
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سٍجی ثب ّن همبیسِ ًوبیین ٍ سزجیز سٍجی ایي هؼیبرّب اس 

سیسشن خجزُ سظوین گیزًذُ سؤال شذُ ٍ هبسزیس همبیسِ سٍجی 

هبسزیسْبی  رًٍذ سبخز ( 2) ( 1ٍدر جذاٍل )دّین.  را سشىیل 

 سٍجی ًشبى دادُ شذُ اسز:

سیسشوْبی رٍشٌبیی : همبیسِ اًَاع هخشلف ( 1)جذٍل شوبرُ 

 ثِ یه هؼیبر خبصًسجز 

همبیسِ هؼیبرّبی هخشلف ًسجز ثِ یه هؼیبر   :( 2)جذٍل شوبرُ 

 ثبال دسشی خَد

شَد، همبیسِ هی jثب  iٌّگبهی وِ ػٌظز ( 2( ٍ )1در جذاٍل )

ثزسزی سب  اّویز یىسبىاس  9الی  1طحیز عیف  یىی اس اػذاد

، iثب   jد. ّوچٌیي در همبیسِ شَفَق الؼبدُ سیبد ثِ آى ٍاگذار هی

هؼىَس آى ػذد ٍاگذار هی شَد: 










xij
xji

ٍ ًیش ّوِ ػٌبطز  1

 ثبشذ.ػذد یه هی ْبلغزی ایي هبسزیس

در ًْبیز جْز هحبسجِ ٍسى ًْبیی ّز اًشخبة، اس آًجب وِ ٍسى 

هؼیبرّب هٌؼىس وٌٌذُ اّویز آًْب در سؼییي ّذف ثَدُ ٍ ٍسى 

ثِ هؼیبرّب سْن آى اًشخبة در هؼیبر هزثَعِ  ّز اًشخبة ًسجز

سَاى گفز وِ ٍسى ًْبیی ّز اًشخبة اس  ثبشذ، ثِ سَْلز هی هی

هجوَع حبطل ضزة ٍسى ّز هؼیبر در ٍسى اًشخبة هزثَعِ اس آى 

هؼیبر ثذسز هی آیذ. ثِ ػجبرر دیگز، ٍسى ًْبیی ّز اًشخبة در 

 یه فزآیٌذ سلسلِ هزاسجی اس هجوَع حبطل ضزة اّویز

 : [2]آیذ ثذسز هیهغبثك فزهَلْبی سیز هؼیبرّب در ٍسى اًشخبثْب 
WX = (WAX × WA) + (WBX × WB) + (WCX × WC) + … 

WY = (WAY × WA) + (WBY × WB) + (WCY × WC) + … 

WZ = (WAZ × WA) + (WBZ × WB) + (WCZ × WC) + … 

… 

هزثَط ثِ اًشخبثْب،  X ،Y ٍZدر ایي فزهَلْب اًذیسْبی  وِ

هؼزف  Wهزثَط ثِ هؼیبرّب ٍ اًذیس  A  ،B  ٍC ًذیسْبیا

 : ( دارد2ٍ ًوَداری هغبثك شىل ) ثبشذ ٍسى ّز یه اس آًْب هی

 
 ( : ًوَدار سبدُ شذُ سلسِ هزاست هؼیبرّب ٍ اًشخبثْب2شىل )

 

 گیری نتیجه .5

ّبی  در اًشْب ثب سَجِ ثِ فزایٌذ سحلیل سلسلِ هزاسجی ٍ ٍسى دّی

ّز ي هذل، هزس اًشخبة وبرایی ٍ ثْزُ ٍری سیسشن خجزُ در ای

الشظبد در یه ثبسُ سهبًی هؼیي، ػبهل هْن سیسشن ثب سَجِ ثِ 

 ْبیهشغیزّبی سأثیز گذار عی فزهَلهمبیسِ ٍ ٍسى هجشٌی ثز 

وِ ًْبیشبً ثب ارائِ ًشبیج ووی شفبف حبطل اس آیذ  ثذسز هی هذوَر

ر عزاحی ٍ الشظبدی دٍ سظوین گیزی ثْیٌِ ٍ اًشخبة هحبسجبر، 

را سَْلز  آساداجزای اًَاع سیسشوْبی رٍشٌبیی هؼبثز ٍ فضبّبی 

 ثخشذ. هی
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